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Poznań, 24.05.2018 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT - ZMIANA
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zwraca się do Państwa z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac związanych z malowaniem pomieszczeń
w budynkach Zamawiającego (ul. Noskowskiego 21 i Libelta 36 – klatka schodowa), zgodnie
z załączonym do niniejszego zapytania przedmiarem robót.
Należy zachować aktualną kolorystykę pomieszczeń. Szczegółowe ustalenia dotyczące
kolorystyki zostaną dokonane z wyłonionym Wykonawcą po zawarciu umowy. Należy
zastosować farby:
- Caparol Samtex 7 ELF;
- Teknos Timantti Clean;
- lakier do lamperii produkcji firmy Noxan.
Prace prowadzone będą w obiektach czynnych, a więc realizacja powinna uwzględniać
ich przebieg również po godzinie 15:00 i weekendy oraz dni wolne od pracy.
Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia spośród pracowników (zgłoszonych do
wykonania zamówienia) jednej osoby, która będzie pełnić rolę koordynatora/osoby
zarządzającej pracą, odpowiedzialnej za bieżące kontakty z Zamawiającym, dotyczące
realizacji umowy. W przypadku wykonywania prac przez cudzoziemców zatrudnionych przez
Wykonawcę, rolę koordynatora musi pełnić osoba będąca Polakiem, zamieszkała na stałe
w Polsce, zatrudniona na umowę o prace na pełen etat.
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczenia Zamawiającemu listy osób, które będą zatrudnione do realizacji umowy, oraz do
jej bieżącej aktualizacji, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
minimum 2 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do skontrolowania Wykonawcy, odnośnie spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zamówieniu
czynności, a w szczególności do:
a/ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych
wymogów i dokonania ich oceny,
b/ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
wyżej wymienionych wymogów.
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W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności:
a/ oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób
wykonujących wyżej wymienione czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
b/ poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności których dotyczy wyżej
wymienione oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
d/ poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących czynności objęte zamówieniem, Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 250,00 zł za każdy dzień
niespełnienia wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane czynności i skutkować będzie naliczeniem kary
umownej o której mowa powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Z chwilą pobrania kluczy do pomieszczeń Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną
wobec Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy.
Wykonawca zobowiąże się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych
przy wykonywaniu umowy, dotyczących mienia zleceniodawcy, rozkładu pomieszczeń,
systemu zabezpieczeń innych informacji.
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Pracownicy Wykonawcy, oraz osoby którymi będzie dysponował przy realizacji umowy są
zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż oraz innych obowiązujących na terenie
sprzątanych posesji.
Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia – dołączyć do oferty.
Termin realizacji do 31 lipca 2018 r.
Ofertę należy złożyć w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań lub przesłać na adres poczty
elektronicznej: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl, do dnia 04.06.2018 r.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zawierający informacje o zastosowanych
farbach (producent, marka, rodzaj)!
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…...........................................................
pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na malowanie budynków WSSE (Noskowskiego 21
i Libelta 36 – klatka schodowa), my jako firma:
……………………………………………………………..…………………………………….
/Nazwa firmy/

……………………………………………………………………..…………………………….
/Adres firmy/

……………………………………………………………………………..…………………….
/Telefon, fax./

……………………………………………………………………………………..…………….
/Adres strony internetowej/

……………………………………………………………………………………………..…….
/Adres e-mailowy/

….……………………………………………
/NIP/

………..…………………………………..
/REGON/

oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:
wartość netto ..................... PLN (słownie ................................................................... złotych)
VAT: ....% ....................... PLN (słownie ...................................................................... złotych)
wartość brutto ..................... PLN (słownie ................................................................. złotych)
Termin realizacji: do 31 lipca 2018 r.
Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
potwierdzonej protokołem odbioru.
PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:
₋ w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie
wykonania umowy.
₋ zapoznaliśmy się ze z przedmiarem robót, prawem budowlanym i obowiązującymi
przepisami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
₋ otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
₋ osoby skierowane do realizacji zamówienia nie były nigdy karane za naruszenie prawa;
₋ w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:
1. …………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………….
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, jest:
Pan*/Pani*: ..................................................................................................................................
Stanowisko służbowe: .................................................................................................................
tel.: ..........................................................
fax: .............................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
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Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS
strona ......... oferty,
2. ....................................................................................................... strona ......... oferty,
3. ........................................................................................................ strona ......... oferty,

.................................., dnia ..........................

...................................................................
imię, nazwisko i podpis osoby
lub osób figurujących w rejestrach
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OBMIAR

Lp.
1
1.1
1
d.1.
1

Podstawa

Opis i wyliczenia
j.m.
NOSKOWSKIEGO 21 - roboty remontowo-malarskie
PIWNICA
KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, opraw żarowych ze ścian kpl.
0606-03
i sufitów.
analogia
42
kpl.

2
Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd
d.1. wycena indy- instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej
1 widualna
21

pomieszczenie
pomieszczenie

3
Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła)
d.1. wycena indy- oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż
1 widualna
21

pomieszczenie
pomieszczenie

4 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą
d.1. 1216-01
1
(172,1-0,94)*1,5

m2

5 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
1
<sufity>171,16
<ściany>379,74

m2

Poszcz

42,00
RAZEM

6 KNP 02
d.1. 1307-03.05
1 analogia

7 KNR 2-02
d.1. 1505-09
1

Szlifowanie i oczyszczenie - zmatowanie farb olejnych na ścianach

m2

<-1.1>(1,1+2,2)*2*3

m2

9 KNR 2-02
d.1. 1505-03
1

21,00

256,74
RAZEM

256,74

171,16
379,74
RAZEM

550,90

19,80
RAZEM

19,80

19,80
RAZEM

19,80

171,16
RAZEM

171,16

19,80
22,54
10,30
20,84
3,81
6,76
22,17
34,43
78,06
25,76
11,51
5,15
5,23
25,73
21,84
7,25
5,09
14,67
23,06
8,55
7,19
RAZEM

379,74

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych - farb olejnych gruntami do m2
powierzchni niechłonnych
m2

<-1.1>(1,1+2,2)*2*3
8 KNR 2-02
d.1. 1505-03
1

21,00

21,00

RAZEM

m2
m2

42,00

21,00

RAZEM

m2

Razem

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową pół- m2
matową off white - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
172,1-0,94
m2
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi off whitepowierzchni
wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
<-1.1>(1,1+2,2)*2*3
<-1.2>(1,95+2,95)*2*2,3
<-1.3>(0,51+1,73)*2*2,3
<-1.4>(3,3+1,23)*2*2,3
<-1.5>(2,7+2,31)*2*0,38
<-1.6>(6,4+2,5)*2*0,38
<-1.7>(1,77+2,29)*2*2,73
<-1.8>(2,55+5)*2*2,28
<-1.9>(4,37+7,6+2,49+3,2+5,1)*2,3+(2,49+3,1)*2*2,3
<-1.10>(3,5+2,1)*2*2,3
<-1.11>(2,78+4,6)*2*0,78
<-1.12>(2,2+2,4)*2*0,56
<-1.13>(2,42+2,25)*2*0,56
<-1.14>(4,74+5,47)*2,52
<-1.16>(2,5+1,8)*2*2,54
<-1.17>(1,55+3,1)*2*0,78
<-1.18>(1,66+1,6)*2*0,78
<-1.19>(1,59+1,6)*2*2,3
<-1.20>(1,54+3,0)*2*2,54
<-1.21>(2,32+5,9)*2*0,52
<-1.22>(4,28+3,06)*2*0,49
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

OBMIAR

Lp.
10
d.1.
1

Podstawa
KNR 4-01
1208-01
analogia

11 KNR 4-01
d.1. 1209-10 z.
1 sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

12 KNR 4-01
d.1. 1212-37
1 analogia

13 KNR 4-01
d.1. 1212-28
1 analogia

Opis i wyliczenia
Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m

j.m.
m2

<-1.1>(1,1+2,2)*2*1,55
<-1.2>(1,95+2,95)*2*1,55
<-1.4>(3,3+1,23)*2*1,55
<-1.8>(2,55+5)*2*1,55
<-1.16>(2,5+1,8)*2*1,55
<-1.20>(1,54+3,0)*2*1,55

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Poszcz

Razem

10,23
15,19
14,04
23,40
13,33
14,07
RAZEM

90,26

28,35
RAZEM

28,35

11,86
RAZEM

11,86

Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzed- m2
nio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski

0,9*2,1*15

m2

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm

m

2*1,93+2*2*2

m

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

1,3*4+1,9*4+1,73+3+5*1,23+5+1,2*2*2+1,8*2+1+2,78*2+4,74*2+2*2+2*2,65+ m
2+1,6*3+1,8*3+2,3+2,95*2+1,45*22+8

122,72
RAZEM
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122,72

OBMIAR

Lp.
1.2
14
d.1.
2

Podstawa

Opis i wyliczenia
j.m.
PARTER
KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, opraw żarowych ze ścian kpl.
0606-03
i sufitów.
analogia
52
kpl.

15
Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd
d.1. wycena indy- instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej
2 widualna
21

pomieszczenie
pomieszczenie

16
Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła)
d.1. wycena indy- oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż
2 widualna
21

pomieszczenie
pomieszczenie

17 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą
d.1. 1216-01
2
(183,28-5,92-0,78)*1,5

m2

18 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
2
<sufity>183,28-5,92-0,78
<ściany>98,06+328,07

m2

Poszcz

52,00
RAZEM

19 KNP 02
d.1. 1307-03.05
2 analogia

20 KNR 2-02
d.1. 1505-09
2

Szlifowanie i oczyszczenie - zmatowanie farb olejnych na ścianach

m2

<0.2>(2,55+3,5)*2*2,65
<0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*2,65
<0.3>(1,3+3,2)*2*2,65
<0.9>(2,85+2,0)*2*2,64
<0.16>(1,5+3,2)*2*2,65

m2
m2
m2
m2
m2

22 KNR 2-02
d.1. 1505-03
2

23 KNR 2-02
d.1. 1505-03
2

21,00

264,87
RAZEM

264,87

176,58
426,13
RAZEM

602,71

32,06
31,80
23,85
25,61
24,91
RAZEM

138,23

32,06
31,80
23,85
25,61
24,91
RAZEM

138,23

149,33
RAZEM

149,33

27,25
RAZEM

27,25

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych - farb olejnych gruntami do m2
powierzchni niechłonnych
m2
m2
m2
m2
m2

<0.2>(2,55+3,5)*2*2,65
<0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*2,65
<0.3>(1,3+3,2)*2*2,65
<0.9>(2,85+2,0)*2*2,64
<0.16>(1,5+3,2)*2*2,65
21 KNR 2-02
d.1. 1505-03
2

21,00

21,00

RAZEM

m2
m2

52,00

21,00

RAZEM

m2

Razem

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową pół- m2
matową off white - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
183,28-5,92-0,78-2,41-5,76-6,75-12,33
m2
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą antybakteryjną m2
- podłoży gipsowych z gruntowaniem.
Półmatowa, wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa off white, oparta na
antybakteryjnej technologii jonów srebra.
2,41+5,76+6,75+12,33
m2
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi off white powierzchni
wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
<0.2>(2,55+3,5)*2*2,65
<0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*2,65
<0.3>(1,3+3,2)*2*2,65
<0.9>(2,85+2,0)*2*2,64
<0.10>(2,18+4,35)*2*3,25
<0.11>(2,79+4,35+0,8)*2*3,25
<0.12>(2,82+4,35+2,82)*3,23
<0.13>2,66*2*3,22
<0.14>2,74*2*1,07
-5-
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m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

32,06
31,80
23,85
25,61
42,44
51,61
32,27
17,13
5,86

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia
<0.15>(4,7+5,52+5,52)*1,07
<0.16>(1,5+3,2)*2*2,65
<0.17>(1,21+2,4+1,21)*0,6
<0.18>(2,81+2,8)*2*0,6
<0.19>(2,4+1,8*2)*0,63
<0.20>(3,04+2,4+3,04)*0,63
<0.21>(2,35+1,58)*2*0,63

24 KNR 2-02
d.1. 1505-03
2

25 KNR 4-01
d.1. 1208-01
2 analogia

26 KNR 4-01
d.1. 1209-10 z.
2 sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

27 KNR 4-01
d.1. 1212-37
2 analogia

28 KNR 4-01
d.1. 1212-28
2 analogia

j.m.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi powierzchni wewnętrznych
ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem.
Półmatowa, wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa off white, oparta na
antybakteryjnej technologii jonów srebra.
<0.4>(1,51+1,6)*2*0,1
<0.5>(3,65+1,6)*2*1,14
<0.6>(1,88+4,1)*2*3,25
<0.7>(4,01+3,16)*2*3,25

m2

Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m

m2

<0.2>(2,55+3,5)*2*1,55
<0.2a>(3,1+2,3+0,3+0,3)*2*1,55
<0.3>(1,3+3,2)*2*1,55
<0.9>(2,85+2,0)*2*1,55
<0.16>(1,5+3,2)*2*1,55

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

Poszcz
16,84
24,91
2,89
6,73
3,78
5,34
4,95
RAZEM

Razem

328,07

0,62
11,97
38,87
46,60
RAZEM

98,06

18,76
18,60
13,95
15,04
14,57
RAZEM

80,92

32,13
RAZEM

32,13

38,40
RAZEM

38,40

23,00
RAZEM

23,00

Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzed- m2
nio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski

0,9*2,1*17

m2

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm

m

3*2+1,3+4,5+3,3*2+3+3+3+6+2+3

m

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

2*3+2+6+3+6

m

-6-
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OBMIAR

Lp.
1.3
29
d.1.
3

Podstawa

Opis i wyliczenia
j.m.
PIĘTRO
KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, opraw żarowych ze ścian kpl.
0606-03
i sufitów.
analogia
2+1+2+2+2+2+2+2+12+4+6+2+6
kpl.

30
Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd
d.1. wycena indy- instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej
3 widualna
14

pomieszczenie
pomieszczenie

31
Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła)
d.1. wycena indy- oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż
3 widualna
14

pomieszczenie
pomieszczenie

32 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą
d.1. 1216-01
3
(190,63-15,60)*1,5

m2

33 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
3
<sufity>190,63-15,60
<ściany>254,10

m2

Poszcz

45,00
RAZEM

34 KNR 2-02
d.1. 1505-03
3

35 KNR 2-02
d.1. 1505-03
3

36 KNR 4-01
d.1. 1208-01
3 analogia

37 KNR 4-01
d.1. 1209-10 z.
3 sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

38 KNR 4-01
d.1. 1212-37
3 analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową pół- m2
matową białą - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
175,03
m2
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
<1.2>(2,07+1,2)*2*2,85
<1.3>(3,23+2,54)*2*2,74
<1.4>(2,79+3,23)*2*2,75
<1.5>(7,0+2,5)*2*2,74
<1.6>(2,95+3,0)*2*0,74
<1.7>(2,1+2,8)*2*0,74
<1.8>(10,75+4,35)*2*0,75
<1.9>(2,53+4,7)*2*0,74
<1.10>(4,71+5,62)*2*0,74
<1.11>(2,2+2,5)*2*2,71
<1.12>(3,76+2,84)*2*0,71
<1.13>(2,76+5,92)*2*0,72
<1.14>(2,1+1,8)*2*0,85

m2

Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m

m2

<1.2>(2,1+1,2)*2*1,55
<1.11>(2,2+2,5)*2*1,55

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

14,00

14,00

RAZEM

m2
m2

45,00

14,00

RAZEM

m2

Razem

14,00

262,54
RAZEM

262,54

175,03
254,10
RAZEM

429,13

175,03
RAZEM

175,03

18,64
31,62
33,11
52,06
8,81
7,25
22,65
10,70
15,29
25,47
9,37
12,50
6,63
RAZEM

254,10

10,23
RAZEM

10,23

24,57
RAZEM

24,57

Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzed- m2
nio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski

0,9*2,1*13

m2

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm

m

-7-
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

39 KNR 4-01
d.1. 1212-28
3 analogia

Opis i wyliczenia
2+4+3,2+3,07*2+3+3,2+1,8+1,6+6+3+2+2+2,7+0,5+3+1,2+3,5+1,3+2,74

j.m.
m

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

7,0*3+3+3+2+4,71+5,62+5,62+2,7+4+2+3+4,35+3+2+5*2+1*2+2,5*2

m

-8-
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Poszcz
52,88
RAZEM

83,00
RAZEM

Razem
52,88

83,00

OBMIAR

Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1.4
PODDASZE
40
Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd
d.1. wycena indy- instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej
4 widualna
4

j.m.
pomieszczenie
pomieszczenie

Poszcz

4,00

RAZEM
41
Demontaż, wynoszenie, zabezpieczenie mebli (szafy, biurka, stoły, krzesła)
d.1. wycena indy- oraz ponowne wnoszenie, ustawienie i montaż
4 widualna
4

pomieszczenie
pomieszczenie

42 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą
d.1. 1216-01
4
63,88*1,5

m2

43 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
4
194,68+67,77

m2

44 KNR 2-02
d.1. 1505-03
4

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych sufitów farbą lateksową półmatową białą - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
<2.2>29,34*1,3
<2.3>1,87
<2.4>2,45
<2.5>19,47*1,3

m2

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
<2.2>(2,2+3,15+1,65+1,5+6,7+1,9+0,2+0,4+3,5+1,55+0,6+1,6+2,0+1,8+0,8+
1,45+2,09+2,94)*3,5-3,2*2,1
<2.3>(1,93+1,0)*2*3,44
<2.4>(1,4+1,4+1,7+1,7)*3,44
<2.5>(5,25+4,61+1,8)*2*3,5-(5,25+4,61+1,8)*2*2,05

m2

Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m

m2

<2.4>(1,4+1,4+1,7+1,7)*1,55

m2

45 KNR 2-02
d.1. 1505-03
4

46 KNR 4-01
d.1. 1208-01
4 analogia

47 KNR 4-01
d.1. 1209-10 z.
4 sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

48 KNR 4-01
d.1. 1212-37
4 analogia

m2

m2
m2
m2
m2

4,00

4,00

RAZEM

m2

Razem

4,00

95,82
RAZEM

95,82

262,45
RAZEM

262,45

38,14
1,87
2,45
25,31
RAZEM

67,77

m2

119,38

m2
m2
m2

20,16
21,33
33,81
RAZEM

194,68

9,61
RAZEM

9,61

5,67
RAZEM

5,67

4,00
RAZEM

4,00

Dwukrotne malowanie emalią akrylową, wodorozcieńczalną półmatową uprzed- m2
nio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą - ościeżnice, opaski

0,9*2,1*3

m2

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych o średnicy do 300 mm

m

2+2

m

-9-
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OBMIAR

Lp. Podstawa
1.5

Opis i wyliczenia
j.m.
KLATKA SCHODOWA
R*1,15 -klatka schodowa
49 NNRNKB
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- m2
d.1. 202 2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - wymiana sufitu podwiesza5 analogia
nego - wsp. R=1,5
2,96*1,93+1,6*1,6
m2
50 NNRNKB
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- m2
d.1. 202 2702-01 kien mineralnych - uzupełnienie sufitu podwieszanego w ramce aluminiowej gr.
5 analogia
3 cm z wypełnieniem płytą z wełny mineralnej gr.3 cm, lamelowanej, malowanej w kolorae białym - demontowalny element pod centralę wentylacyjną o
wym. 1,18*1,6
1,8*1,6
m2
51 KNR 2-02
d.1. 1505-03
5

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi ramki z wypełnieniem płytą wełny mineralnej prasowanej lamelowanej - podwieszane pod centralą wentylacyjną - 4*1,8*1,6
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
4*1,18*1,6

Poszcz

8,27
RAZEM

8,27

2,88
RAZEM

2,88

7,55
RAZEM

7,55

m2

m2

52
Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd
d.1. wycena indy- instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej
5 widualna
1

pomieszczenie
pomieszczenie

53 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą
d.1. 1216-01
5
5,21*2,94*3*1,5

m2

54 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
5
30,63+149,96

m2

55 KNR 2-02
d.1. 1505-03
5

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
5,21*2,94*2

m2

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
9,2*(5,21+2,94)*2

m2

Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m

m2

9,2*(5,21+2,94)*2/2

m2

1,00

RAZEM

56 KNR 2-02
d.1. 1505-03
5

57 KNR 4-01
d.1. 1208-01
5 analogia
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Razem

m2

m2

m2

m2

1,00

68,93
RAZEM

68,93

180,59
RAZEM

180,59

30,63
RAZEM

30,63

149,96
RAZEM

149,96

74,98
RAZEM

74,98

OBMIAR

Lp. Podstawa
6

Opis i wyliczenia
LIBELTA 36 - Klatka schodowa - roboty malarskie
R*1,15 -Klatka schodowa
82 KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, opraw żarowych z sufid.6 0606-03
tów.
analogia
8

j.m.

Poszcz

kpl.
kpl.

83
Demontaż i ponowny montaż plakietek/ramek wyłączników oświetlenia, gniazd
d.6 wycena indy- instalacji elektrycznej itp.
widualna
1

pomieszczenie
pomieszczenie

84 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń folią i taśmą
d.6 1216-01
2,162*4,69*4*1,5

m2

85 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.6 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności
(2,162+4,69)*2*11,66+2,162*4,69*4+(1,48+1,95)*2*3,3+1,48*1,95

m2

86 KNR 2-02
d.6 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
2,162*4,69*4+1,48*1,95

m2

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi półmatowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Farba lateksowa
II klasa odporności na szorowanie
Stopień połysku: Półmat
(2,162+4,69)*2*11,66+(1,48+1,95)*2*3,3

m2

Lakierowanie lamperii - lakier zabezpieczający satynowy do wys. 1,55 m

m2

1,55*(2,162*7+1,05+4,69*6+1,95*2+1,48*2)

m2

8,00
RAZEM

88 KNR 4-01
d.6 1208-01
analogia
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m2

m2

m2

m2

8,00

1,00

RAZEM

87 KNR 2-02
d.6 1505-03

Razem

1,00

60,84
RAZEM

60,84

225,87
RAZEM

225,87

43,45
RAZEM

43,45

182,43
RAZEM

182,43

79,34
RAZEM

79,34
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Umowa nr ……………………..
z dnia ……………………
zawarta pomiędzy
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Jacka Szopkę – Z-cę Dyrektora
a
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
reprezentowaną przez:
………………………………………………………
W wyniku zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji malowanie pomieszczeń
w budynkach WSSE (Noskowskiego 21 i Libelta 36), zwane dalej zamówieniem.
2. Szczegółowy zakres robót wynika z przedmiaru robót i oferty stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zasad wykonania zamówienia w czasie
trwania niniejszej umowy.
5. Wykonawca wykona przedmiotowe zamówienie w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia z dołożeniem należytej
staranności oraz uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionych do
nadzoru przedstawicieli Zamawiającego.
1.
2.

§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie jego oferty wynosi: …………………… zł
brutto (słownie: …………………………………………………………………. zł brutto)
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia
§ 4.
1. Rozliczanie robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia odbędzie się na
podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą fakturowania jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez
Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.
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3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………..
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 778-11-71-963.
5. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za wykonane roboty przez Podwykonawcę.
6. Wykonawca może zatrudnić Podwykonawcę tylko i wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.
7. Płatności realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego
mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c ust. 1-6 ustawy Pzp.
§ 5.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za ewentualne
nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku nienależytego wywiązywania się
z warunków zawartych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku
z realizacją umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto za każdy dzień opóźnienia liczone od wartości umownej brutto określonej
w § 3 ust. 1,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi,
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego
usterka dotyczy (np. od wartości stolarki okiennej w całym budynku),
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust. 1;
d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – 2.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia od dnia
upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
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f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną
kopię Umowy lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł,
i) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących czynności objęte zamówieniem, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
250,00 zł za każdy dzień niespełnienia wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane czynności i skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której mowa
powyżej.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,
w którym odbiór powinien się rozpocząć,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, chyba że odstąpienie
od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonej kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych
w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę
5. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody
§ 7.
Za przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie BHP, P.POŻ i ewentualne wypadki
przy pracy odpowiada Wykonawca.
§ 8.
1. Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu Umowy są:
ze strony Zamawiającego – Pan Artur Nosal, tel. 61 85 44 866
ze strony Wykonawcy – ….................................................................................
2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1.
3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strona, która dokonała zmiany,
zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę.
§ 9.
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Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w szczególności, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i Zamawiający oświadczy o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy
w przypadku:
a) powtarzających się niedokładności i uchybień w realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b) zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków określonych w ofercie.
2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia
naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Zastrzeżona kara umowna nie
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty
powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje Wykonawcy na piśmie.
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………….
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