
1.Nazwa i adres Zamawiaj�cego 

Szpital Zakonu Bonifratrów �w. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o. 

ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze post�powanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin Konkursu.  

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Przebudowa drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z przebudow� i remontem 

windy w istniej�cym szybie wraz z przebudow� pomieszczenia drugiego pi�tra na �luz�

łó�kow� oraz rozbudow� instalacji elektrycznej na bazie istniej�cego przył�cza w Szpitalu  

Zakonu Bonifratrów w Krakowie 

2. Szczegółowy zakres zamówienia okre�laj�: 
1) Projekt budowlany przebudowy drugiej kondygnacji wraz z drogami 

ewakuacyjnymi, z przebudow� i remontem windy w istniej�cym szybie wraz 

z przebudow� pomieszczenia drugiego pi�tra na �luz� łó�kow� oraz rozbudow�

instalacji elektrycznej na bazie istniej�cego przył�cza w Szpitalu  Zakonu Bonifratrów 

w Krakowie

2) Przedmiar robót, 

3) Warunki wykonania i odbioru prac. 
3. Przedmiot zamówienia nale�y wykona� zgodnie z: 

1)  Pozwoleniem konserwatorskim Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków nr 133/17 z dnia 30.01.2017r. 

2)  Pozwoleniem na budow�/decyzja  nr 121/6740.2/2017 z dnia 07.02.2017r. 

4. Zamawiaj�cy w niniejszym post�powaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwi�za� równowa�nych 

w stosunku do rozwi�za� opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła si� na zastosowanie rozwi�za�

równowa�nych jest zobowi�zany wykaza�, �e oferowane przez niego rozwi�zania 

spełniaj� wymagania okre�lone przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania zamówienia –  4 miesi�ce od protokolarnego przekazania placu 

budowy.   

5.   Opis  warunków  udziału  w  post�powaniu  oraz opis  sposobu  dokonywania  oceny  

spełniania tych warunków

O udzielenie  zamówienia  mog�  ubiega�  si�  W ykonawcy,  którzy  spełniaj�  wymogi 

dotycz�ce: 
1) Posiadania wiedzy i do�wiadczenia. 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wyka�e, �e: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał siłami własnymi co 

najmniej 2  zamówienia (tj. umowy), obejmuj�ce budow�, przebudow� lub remont komórki 

organizacyjnej, w której miały by� lub były udzielane �wiadczenia zdrowotne lub budynków 

wielorodzinnych, o warto�ci minimum 500.000,00 PLN ka�da,   



2) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, je�eli wyka�e, �e dysponuje co najmniej jedn� osob�

posiadaj�c� uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz aktualnie obowi�zuj�cych przepisów lub odpowiednie, wydane na podstawie wcze�niej 

obowi�zuj�cych przepisów, a tak�e Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1278) lub odpowiadaj�ce im wa�ne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcze�niej obowi�zuj�cych przepisów oraz uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Ustaw� z dnia 23 lipca 2003 roku o 

Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U z 2014 poz. 1446 z pó�n. zm.).  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

okre�lone w art. 12 ust. 1 ustawy mog� równie� wykonywa� osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach okre�lonych w przepisach odr�bnych. 

Regulacj� odr�bn� stanowi� przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w pa�stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 65). 

Wykonawca jest zobowi�zany dysponowa�:  

Kierownikiem budowy, który  o�wiadcza, �e posiada co najmniej 5 lat do�wiadczenia 

zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 

3) Znajdowania si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 

zamówienia.

Wykonawca spełni warunek kiedy wyka�e, �e posiada opłacon� polis� OC 

potwierdzaj�c�,  �e Wykonawca  jest  ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia, o warto�ci co 

najmniej 500.000,00 PLN. 

6. O�wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego potwierdzaj�ce  spełnienie 

warunków udziału w post�powaniu. 

DO OFERTY NALE�Y ZAŁ�CZY�:  

1) O�wiadczenie   o   spełnieniu   warunków   udziału   w   post�powaniu   – według 

wzoru stanowi�cego zał. nr 5 do SIWZ.  

2) W celu potwierdzenia, �e Wykonawca posiada wiedz� i do�wiadczenie nale�y do oferty 
zał�czy�:

a) wykaz wykonanych prac w zakresie niezb�dnym do wykazania spełniania  warunku wiedzy 

i do�wiadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem 

ich warto�ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  

3)  W  celu  potwierdzenia  dysponowania  odpowiednimi  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia nale�y do oferty zał�czy�:

a) wykaz  osób,   które  b�d�  uczestniczy�  w  wykonaniu  zamówienia,   

wraz   z informacj� na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykształcenia 



niezb�dnych do wykonania zamówienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nich czynno�ci, 

oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem 

wzoru – zał. nr 7 do SIWZ, 

4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie 

Zamawiaj�cego, składa nast�puj�ce dokumenty potwierdzaj�ce okoliczno�ci, które uwzgl�dnił w 

zło�onych o�wiadczeniach:  

a) odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci              

gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji,   

b) za�wiadczenie, �e Wykonawca  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci 

wykonania decyzji wła�ciwego organu;  

c) Opłacon� Polis� lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj�cy, �e Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci 

zwi�zanej z przedmiotem zamówienia, o wymaganej w niniejszej SIWZ warto�ci 

ubezpieczenia. W przypadku, gdy wa�no�� ubezpieczenia uzale�niona jest od zapłaty 

składki wraz z polis� Wykonawca zobowi�zany jest przedło�y� dokument jej opłacenia. 

d) Kopi� uprawnie� budowlanych dla kierownika budowy w specjalno�ci 

konstrukcyjno – budowlanej; 

e) kopi� za�wiadczenia wła�ciwego  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków lub innego 

dokumentu wymaganego zgodnie z ustaw� z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie 

Zabytków i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U z 2014 poz. 1446 z pó�n. zm.) dla kierownika 

budowy - uprawniaj�cego do kierowania robotami w wymaganej specjalno�ci w 

obiektach zabytkowych, b�d� za�wiadczenia firm zatrudniaj�cych kierownika budowy - 

potwierdzaj�cych nazw� i lokalizacj� obiektu zabytkowego, na którym kierownik 

budowy kierował pracami budowlanymi wymaganej specjalno�ci, czasokres zatrudnienia 

na tym obiekcie. Za�wiadczenia firm winny potwierdza� posiadanie w sumie co 

najmniej dwuletniej praktyki w wymaganej specjalno�ci przy zabytkach nieruchomych, 

f) dokumenty potwierdzaj�ce, �e kierownik budowy posiada 5-letnie do�wiadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy. 

g) za�wiadczenia – dla kierownika budowy - o przynale�no�ci do wła�ciwej izby 

samorz�du zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytułu 

odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody, które mog� wynikn�� w zwi�zku z 

wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

5)  Je�eli Wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów okre�lonych wy�ej w pkt.4 a – 4b – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzaj�ce odpowiednio, �e; 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 

płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 



Dokumenty, o których mowa w pkt 4a, 4b, 5a i 5b, powinny by� wystawione nie wcze�niej ni� 6 

miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. 

6)  W przypadku Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie 

a) Wymagany w pkt 4 a, 4b i 5b  niniejszej cz��ci dokument winien by� zło�ony przez 

ka�dego z Wykonawców (wspólników spółki cywilnej), 

b) O�wiadczenie i pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej cz��ci winny by� zło�one 

wspólnie przez wspólników. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w post�powaniu

a) Tylko oferty Wykonawców, którzy przedło�� dokumenty i o�wiadczenia potwierdzaj�ce 

spełnianie wymaganych warunków zostan� dopuszczone do badania i oceny. 

b) Zamawiaj�cy wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie zło�yli 

dokumentów lub/i o�wiadcze� potwierdzaj�cych spełnienie warunków udziału w post�powaniu 

albo nie przedstawili pełnomocnictw albo których dokumenty, o�wiadczenia lub 

pełnomocnictwa zawieraj� bł�dy, do uzupełnienia tych dokumentów, o�wiadcze� lub 

pełnomocnictw  w okre�lonym terminie, chyba, �e  mimo ich zło�enia oferta Wykonawcy nie 

b�dzie podlegała ocenie albo konieczne byłoby uniewa�nienie post�powania. Uzupełnione 

dokumenty, o�wiadczenia lub pełnomocnictwa stwierdza� musz� stan na dzie� najpó�niej 

zło�enia oferty. 

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiaj�cy mo�e ��da� do Wykonawców wyja�nie�

dotycz�cych tre�ci zło�onych dokumentów. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania si� Zamawiaj�cego z Wykonawcami oraz 

przekazywania o�wiadcze	 i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si� z Wykonawcami oraz sposób uzyskania dokumentacji 

przetargowej (SIWZ wraz z zał.).

1) W niniejszym post�powaniu wszelkie o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje nale�y przekazywa� pisemnie, na adres: Szpital Zakonu  Bonifratrów �w. Jana 

Grandego w Krakowie Sp. z o.o., 31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11, Dział Techniczno-

Gospodarczy – pokój 102, I p., Budynek C.



2)  Osobami upowa�nionymi do kontaktowania si� z Wykonawcami s�: 

Pan Łukasz Ptasznik tel. 12 37 97 185, 725-333-373 w godz. od 7:30 do 15:00 (pn. – pt.) 

Pan Mirosław Chrobak tel. 12 37 97 185, 509-334-618 w godz. od 7:30 do 15:00 (pn. – pt.) 

3) Dokumentacj� przetargow�, tj. SIWZ z zał�cznikami mo�na uzyska� w siedzibie 

Zamawiaj�cego, po uprzednim telefonicznym umówieniu. 
4) Osob� upowa�nion� do wydawania SIWZ z zał�cznikami w wersji elektronicznej 

oraz do udost�pniania dokumentacji jest Pan Łukasz Ptasznik oraz Pan Mirosław 

Chrobak tel. 12 37 97 185, Dział Techniczno-Gospodarczy, pok. nr 102, I pi�tro,  

bud. C Szpitala. 

9. Termin zwi�zania ofert�.

1) Ka�dy  Wykonawca  b�dzie  zwi�zany  swoj�  ofert�  30  dni  od  upływu  terminu 

składania ofert. 

2) Bieg  terminu  zwi�zania  ofert�  rozpoczyna  si�  wraz  z  upływem  terminu  na 

składanie ofert. 

3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

zwi�zania ofert�, Zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� do Wykonawców o wyra�enie zgody na 

przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� o oznaczony okres, nie dłu�szy jednak ni� 60 dni. 

Nie wyra�enie zgody na przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy 

z udziału w przedmiotowym post�powaniu. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

1)  Wszystkie dokumenty winny by� składane w formie oryginału lub kopii po�wiadczonej  

za  zgodno��  z  oryginałem  przez  Wykonawc�  -  po�wiadczenie winno   zawiera�   

zapis   odr�czny   lub   w   formie   piecz�ci   “za   zgodno��   z oryginałem”. Dokumenty 

sporz�dzone w j�zyku obcym winny by� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski, 

po�wiadczonym przez Wykonawc�. 

2) Ofert� nale�y napisa� pismem czytelnym w j�zyku polskim. Dokumenty składaj�ce si� na 

ofert� sporz�dzone w j�zyku obcym winny by� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk 

polski, po�wiadczonym przez Wykonawc�. 

3) Ofert�  nale�y  sporz�dzi�  zgodnie  z  wymaganiami  umieszczonymi  w SIWZ oraz 

doł�czy� wszystkie wymagane dokumenty i o�wiadczenia. 

4) Dokumenty i o�wiadczenia składaj�ce si� na ofert� powinny by� podpisane przez  

osob�  upowa�nion�  do  wyst�powania  w  imieniu  Wykonawcy (uprawnion� zgodnie z 

odpisem 

z Krajowego Rejestru S�dowego lub z za�wiadczeniem o wpisie do ewidencji 

działalno�ci gospodarczej albo przez osob� umocowan� przez osob� uprawnion�), a w 

przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez 

wspólników 

lub pełnomocnika Wykonawców składaj�cych ofert� wspóln�. 

5) Zamawiaj�cy uznaje, �e podpisem jest: zło�ony własnor�cznie znak, z którego mo�na 

odczyta� imi� i nazwisko podpisuj�cego, a je�eli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska to znak musi by� uzupełniony napisem (np. w formie piecz�ci), 



z którego mo�na odczyta� imi� i nazwisko podpisuj�cego. 

6) Poprawki  powinny  by�  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  lub paraf�

osoby upowa�nionej. 

7) Informacje stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa Wykonawcy powinny zosta�
przekazane w taki sposób, by Zamawiaj�cy mógł z łatwo�ci� okre�li� zakres informacji 

obj�tych tajemnic� np. w zamkni�tej kopercie z napisem „tajemnica przedsi�biorstwa”. 

Brak stosownego zastrze�enia b�dzie traktowany jako jednoznaczny ze zgod� na 

wł�czenie cało�ci przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Post�powania. 
8) Ka�dy Wykonawca mo�e zło�y� w niniejszym przetargu tylko jedn� ofert�. 

9) Ofert�  nale�y  zło�y�  w   zamkni�tej  kopercie.  Koperta  powinna  by� opatrzona nazw�

i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowana na adres:

                                                                Szpital Zakonu Bonifratrów  

                                                                  �w. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  

                                                               31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11    

                                                                           

z dopiskiem: 

OFERTA NA: Przebudowa drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, 

z przebudow� i remontem windy w istniej�cym szybie wraz z przebudow� pomieszczenia 

drugiego pi�tra na �luz� łó�kow� oraz rozbudow� instalacji elektrycznej na bazie 

istniej�cego przył�cza w Szpitalu  Zakonu Bonifratrów w Krakowie. 

                                                            ZNAK SPRAWY: ZP 7/17 

10) Wykonawcy zobowi�zani s� zło�y� nast�puj�ce dokumenty oraz o�wiadczenia; 

a)  O�wiadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w post�powaniu albo do reprezentowania 

w post�powaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólników spółki cywilnej. 

c) Pełnomocnictwo do wyst�powania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty 

składaj�ce si� na ofert� podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S�dowego lub z za�wiadczeniem o wpisie do 

ewidencji działalno�ci gospodarczej). 

d)  Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt b) i c) powinny by� przedstawione w formie 

oryginału lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez Wykonawc�, zgodnie ze 

sposobem reprezentacji okre�lonym w tych dokumentach. 

e) Kosztorys ofertowy wraz z no�nikami cenotwórczymi  opracowanego  na  podstawie  

przedmiaru  robót  dla  robót budowlanych ( zał. nr 3 do nin. SIWZ) – ka�da zmiana podstawy 

wyceny z kosztorysu lub przedmiaru, spowoduje automatyczne  odrzucenie oferty.

f) Ponadto zaleca si� zał�czenie spisu tre�ci oferty, uło�enie wszystkich wymaganych 

dokumentów zgodnie z kolejno�ci� podan� w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich 

stron oferty.

11. Miejsce oraz termin składania.

1) Oferty nale�y składa� osobi�cie w siedzibie: Szpitala Zakonu Bonifratrów �w. Jana 

Grandego w Krakowie Sp. z o.o., 31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11, Budynek C 



– Dział Techniczno-Gospodarczy (pok. 102, I p.) Oferty mo�na składa�
w godzinach pracy Działu tj. od godz. 7:30 do 15:05 lub przesyła� poczt�. 

2) Zamawiaj�cy b�dzie badał tylko te oferty, które wpłyn� do Zamawiaj�cego 

do dnia 21.07.2017 r. do godz. 15:00 na adres wskazany w pkt 1. Decyduj�ce znaczenie 

dla oceny zachowania powy�szego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiaj�cego. Otwarcia ofert dokona utworzona komisja przetargowa, która nast�pnie 

dokona wyboru Wykonawcy. 

Otwarcie ofert jest niejawne. O wynikach konkursu wybrany oferent zostanie 

powiadomiony  indywidualnie. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Cena oferty musi uwzgl�dnia� wszystkie koszty zwi�zane z realizacj� przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia okre�lonym w nin. SIWZ. 

2)  Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynika� z kosztorysu ofertowego 
zał�czonego do oferty. Kosztorys winien zawiera� wszystkie pozycje z przedmiaru robót 
(zał. nr 3 do nin. SIWZ). 

3)  Obliczaj�c cen� oferty, nale�y w kosztorysie ofertowym poda� ilo�ci, warto�ci 

jednostkowe i sumaryczne netto, wskaza� wysoko�� i kwot� nale�nego podatku od towarów 
i usług VAT lub jego warto�� wyra�on� w procentach oraz warto�� sumaryczn� brutto. 

4)  Wykonawca okre�li cen� realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty zwi�zane z realizacj� zamówienia, jaki i 
podatek VAT okre�lony zgodnie z ustaw� z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 z pó�n. zm.). 

5)  Cena musi by� podana i wyliczona w zaokr�gleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokr�glenia – poni�ej 5 nale�y ko�cówk� pomin��, powy�ej  równe 5 zaokr�gli� w 

gór�). 

6)  Cena oferty winna by� wyra�ona w złotych polskich (PLN). 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty b�d� oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 

2 Kryteria oceny oferty:  

Przy wyborze oferty Zamawiaj�cy b�dzie si� kierował nast�puj�cymi kryteriami:  

- Cena za usług� – 60% 
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- Gwarancja (minimum 60 miesi�cy) - 15% 
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- Do�wiadczenie zawodowe – 15% 

���!����
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���	,-	�������.		
W kryterium „Do�wiadczenie zawodowe” oceniana b�dzie ilo�� pojedynczych realizacji (tj. 

umów), dot. prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

obiektach szpitalnych słu�by zdrowia o pojedynczej warto�ci zamówienia (tj. ka�dej 



umowy) co najmniej 500 000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w 

tym okresie. 

Maksymaln� ilo�� punktów otrzyma Wykonawca, który zrealizował   najwi�ksz� ilo��

umów w powy�szym zakresie, pozostali b�d� oceniani wg nast�puj�cego wzoru: 

Ilo�� umów dot. konserwacji w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków, obiektów 
szpitalnych słu�by zdrowia lub budynków 
wielorodzinnych o pojedynczej warto�ci 

zamówienia (tj. ka�dej umowy) co najmniej 
500000 zł brutto, z badanej oferty 

× 100 pkt × waga kryterium 

Najwi�ksza ilo�� umów dot. konserwacji w 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
obiektach szpitalnych słu�by zdrowia lub 
budynków wielorodzinnych o pojedynczej 
warto�ci zamówienia (tj. ka�dej umowy) co 

najmniej 500000 zł brutto 

- Polisa (OC Firmy) - 10%

Najwi�cej punktów otrzyma Wykonawca posiadaj�cy najwy�sze ubezpieczenie �!�
����
�	
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3.   Zamawiaj�cy zawrze umow� z Wykonawc�, którego   oferta   w   sumie   uzyska 

najwi�ksz� liczb� punktów. 

UWAGA! 

Na potwierdzenie wykazania posiadanego do�wiadczenia w kryterium oceny ofert, do 

oferty nale�y doł�czy� wykaz prac, według wzoru stanowi�cego zał. nr 6 cz. B oraz 

referencje potwierdzaj�ce, �e prace te zostały wykonane nale�ycie (terminowo i zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej lub konserwatorskiej)  

14. Informacje o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowi�zany jest: 

1)  Podpisa�  umow�  w  miejscu  wskazanym przez  Zamawiaj�cego,  zgodn�  ze 

Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zał�cznikami oraz zło�on� ofert�, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

2)  Osoby reprezentuj�ce Wykonawc� przy podpisywaniu umowy powinny posiada� ze 

sob� dokumenty potwierdzaj�ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 

to nie b�dzie wynika� z dokumentów zał�czonych do oferty. 

3)  Uzgodni� z Zamawiaj�cym harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4) W ci�gu 5 dni roboczych od oddania placu budowy przez Zamawiaj�cego wej�� na teren 



budowy i rozpocz�� prace pod rygorem zastosowania kar umownych. 

15. Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy.

Szczegółowe zapisy dotycz�ce zabezpieczenia zawarte s� we wzorze umowy - zał. nr 9 do 

nin. SIWZ. 

16. Wzór umowy

Do specyfikacji doł�czony jest wzór umowy - zał. nr 9 

Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy bez podania przyczyny. 

17. Wspólne ubieganie si� o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy nie mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia. 

W zał�czeniu: 

1) Projekt budowlany przebudowy drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z 

przebudow� i remontem windy w istniej�cym szybie wraz z przebudow� pomieszczenia drugiego 

pi�tra na �luz� łó�kow� oraz rozbudow� instalacji elektrycznej na bazie istniej�cego przył�cza w 

Szpitalu  Zakonu Bonifratrów w Krakowie, 

2) Ekspertyza Techniczna, 

4) Warunki wykonania i odbioru prac, 

5) Wzór O�wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu, 

6) Wzór wykazu prac, 

7) Wzór wykazu osób, 

8) Wzór formularza ofertowego, 

9) Wzór umowy, 

10) Pozwolenia konserwatorskie, 

11) Pozwolenia na budow�. 

Kraków, 11.07.2017r. 

…………………………..…………… 

                                                                                                                    (podpis Zamawiaj�cego) 



Trynitarska 11 cz 2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty budowlano-konstrukcyjne na wszystkich pi�trach oprócz IIp
1

d.1
KNR 4-01
0820-02
analogia

Uło�enie płyt pil�niowych i folii budowlanej w trakcie poszezenia otworów na
poziomie piwnic.parteru,Ip i  IIIp

m2

4*3*5 m2 60,000
RAZEM 60,000

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej-wykucie poduszek pod monta� belek stalowych w nadpro�ach

m3

0,50*0,40*0,40*8 m3 0,640
RAZEM 0,640

3
d.1

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w �cianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej-wykucie bruzd pod monta� podciagów o wym.40 cm
Krotno�� = 2

m

2*1,60*4 m 12,800
RAZEM 12,800

4
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i �cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gł�boko�ci ponad 10 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-podciag stalowy IPE 120

m

4*1,60*4 m 25,600
RAZEM 25,600

6
d.1

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - obmurowanie ko�ców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek �elbetowych lub stalowych cegłami grubo�ci
1/2 ceg.

m2

26,5*0,25*0,25 m2 1,656
RAZEM 1,656

8
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

1,60*0,50*4+0,25*0,50*2,00 m3 3,450
RAZEM 3,450

9
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usuni�cie gruzu z budynku m3

3,45 m3 3,450
RAZEM 3,450

10
d.1 kalk. własna

Opłata za wywóz gruzu na wyspisko m3

3,45 m3 3,450
RAZEM 3,450

11
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami-zamurowanie wn�ki na parterze

m3

0,90*1,00*2,50 m3 2,250
RAZEM 2,250

12
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na �cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)-po posze�eniach
otworów i zamurówkach

m2

9,50 m2 9,500
RAZEM 9,500

13
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewn�trzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na �cianach z płyt gipsowych m2

19,50 m2 19,500
RAZEM 19,500

14
d.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

19,50 m2 19,500
RAZEM 19,500

15
d.1

KNR 2-02
1505-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - suchych tynków
z gruntowaniem - dodatek za ka�de dalsze malowanie

m2

19,50 m2 19,500
RAZEM 19,500

2 Roboty konstrukcyjne na poddaszu
16

d.2
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-fragment stropu
nadszybia

m3

3,09*2,07*0,15 m3 0,959
RAZEM 0,959

17
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej-wykucie poduszek pod monta� belek stalowych w nadpro�ach

m3

0,30*0,30*0,30*2 m3 0,054
RAZEM 0,054
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i �cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gł�boko�ci ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-podciag stalowy IPE 160 wraz z
przyspawniem do istnejacej konstrukcji

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

20
d.2

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - obmurowanie ko�ców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podci�gi �elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- r�czne układanie betonu

m3

0,20*0,20*4 m3 0,160
RAZEM 0,160

22
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie �cianek z cegieł o grubo�ci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
w �cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2,50*(3,10*2+2*2,07) m2 25,850
RAZEM 25,850

23
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na �cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)-po posze�eniach
otworów i zamurówkach

m2

25,85 m2 25,850
RAZEM 25,850

24
d.2 kalk. własna

Rozebranie pokrycia dachowego i monta� klapy oddymiajacej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2 kalk. własna

Dostarczenie klapy dachowej 110 x110 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usuni�cie gruzu z budynku m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

27
d.2 kalk. własna

Opłata za wywóz gruzu na wyspisko m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

3 Roboty zabezpieczajace i wyburzeniowe
28

d.3
KNR 0-14
2010-08
analogia

�cianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach -wykonanie
�cianki zabezpieczaj�cej oddzielajacej prac od reszty oddziału.

m2

(1,20*2+11,00)*2,50 m2 33,500
RAZEM 33,500

29
d.3

KNR 4-01
0820-02
analogia

Uło�enie płyt pil�niowych i folii budowlanej na schodach i podestach drewnia-
nych na klatce wsp do Rx1.50

m2

1,20*11+11,97+6,00 m2 31,170
RAZEM 31,170

30
d.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2-demonta� drzwi

m2

1,20*2,00*3 m2 7,200
RAZEM 7,200

31
d.3

KNR 4-01
0429-06
analogia

Ostro�ny demonta� stropów kasetonych w remontowanych pomieszczeniach m2

1,20*6,00+11,87 m2 19,070
RAZEM 19,070

32
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek m2

2,24*(1,33*2+1,45*2) m2 12,454
RAZEM 12,454

33
d.3

KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie �cianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych-�cianki z GK m2

2,24*(1,33+1,45)+3,00*2,24-4,00 m2 8,947
RAZEM 8,947
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34
d.3

KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie obicia �cian z płyt GK m2

(1,40+2,00+2,00)*2,60*2 m2 28,080
RAZEM 28,080

35
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej-wykucie poduszek pod monta� podciagu stalowego

m3

0,82*0,40*2*0,4 m3 0,262
RAZEM 0,262

36
d.3

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w �cianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej-wykucie bruzd pod monta� podciagów o wym.40 cm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

37
d.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i �cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gł�boko�ci ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.3

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-podciag C200

m

2,60*2 m 5,200
RAZEM 5,200

39
d.3

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - obmurowanie ko�ców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.3

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek �elbetowych lub stalowych cegłami grubo�ci
1/2 ceg.

m2

6*0,25*0,25 m2 0,375
RAZEM 0,375

41
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

0,84*2,60*2,20 m3 4,805
RAZEM 4,805

42
d.3

KNR 4-01
0106-04

Usuni�cie gruzu z budynku m3

2,24*(1,33*2+1,45*2)*0,02 m3 0,249
(2,24*(1,33+1,45)+3,00*2,24-4,00)*0,10 m3 0,895
((1,40+2,00+2,00)*2,60*2)*0,03 m3 0,842
0,82*0,40*2*0,4 m3 0,262
6*0,40*0,40 m3 0,960
0,84*2,60*2,20 m3 4,805

RAZEM 8,013
43

d.3 kalk. własna
Opłata za wywóz gruzu na wyspisko m3

8,013 m3 8,013
RAZEM 8,013

44
d.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie �cianek z cegieł o grubo�ci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
w �cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1,00*2,00+1,20*2,60 m2 5,120
RAZEM 5,120

45
d.3

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Uło�enie nadpro�y prefabrykowanych m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

46
d.3

KNR 4-01
0337-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w �cianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej-pod monta� nowego stropu
Krotno�� = 1,5

m

0,60*2 m 1,200
RAZEM 1,200

47
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm-belki nowego stropu uzupełnienie

m

2*4,4 m 8,800
RAZEM 8,800

48
d.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i �cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gł�boko�ci ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 140-Słup SS1

m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

50
d.3

NNRNKB
202 0537-01
analogia

Monta� blachy trapezowej jako tracony szalunek m2
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4,00*0,60 m2 2,400
RAZEM 2,400

51
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane o �r. 8-14 mm

t

0,12 t 0,120
RAZEM 0,120

52
d.3

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

0,60*4,00*0,15 m3 0,360
RAZEM 0,360

53
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm

m2

0,60*4,00 m2 2,400
RAZEM 2,400

54
d.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatk� stalow� m2

0,60*4,00 m2 2,400
RAZEM 2,400

55
d.3

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

0,60*4,00 m2 2,400
RAZEM 2,400

56
d.3

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotno�� = 3

m2

0,60*4,00 m2 2,400
RAZEM 2,400

4 Roboty wzmacniajace sszyb windowy Belki BS1 i BS2
57

d.4
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej-wykucie poduszek pod monta� podciagu stalowego

m3

15*0,30*0,30*0,30 m3 0,405
RAZEM 0,405

58
d.4

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i �cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
gł�boko�ci ponad 10 cm

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

59
d.4

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-Belka BS1 -160

m

10*4 m 40,000
RAZEM 40,000

60
d.4

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-Belka BS2-200

m

5*3,2 m 16,000
RAZEM 16,000

61
d.4 kalk. własna

Wspawanie i połaczenie nowych belek stalowych z istnejacymi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.4

KNR 4-01
0313-07

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł - obmurowanie ko�ców
belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

63
d.4

KNR 4-01
0106-04

Usuni�cie gruzu z budynku m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

64
d.4 kalk. własna

Opłata za wywóz gruzu na wyspisko m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

5 Roboty wyko�czeniowe
65

d.5
KNR 0-14
2010-05

�cianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

1,50*3,00 m2 4,500
RAZEM 4,500

66
d.5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
�cianach na zaprawie bez pasków

m2

32,50+9,60 m2 42,100
RAZEM 42,100

67
d.5

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na �cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 9249 U�ytkownik: MT



Trynitarska 11 cz 2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

68
d.5

KNR 2-02
0815-02

Wewn�trzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na �cianach z płyt gipsowych m2

32,50+9,60 m2 42,100
RAZEM 42,100

69
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych-sufit z demonta�u ( uzupełnienie brakujacych elementów i płyt
kasetonowych-przyj�to 25% nowych elementów)

m2

19,07*0,25 m2 4,768
RAZEM 4,768

70
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych-sufit nowy

m2

1,50*4,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

71
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome-pod ułozenie nowego Tarketu wykładziny

m2

2,40+1,60+3,00+11,89 m2 18,890
RAZEM 18,890

72
d.5

NNRNKB
202 1131-01

(z.VII) Warstwy wyrównuj�ce i wygładzaj�ce z zaprawy samopoziomuj�cej
wykonywane przy u�yciu "Miksokreta" grubo�ci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

2,40+1,60+3,00+11,89 m2 18,890
RAZEM 18,890

73
d.5

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstw� izolacyjn� rulonowe -
Tarkett

m2

2,40+1,60+3,00+11,89 m2 18,890
RAZEM 18,890

74
d.5

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

2,40+1,60+3,00+11,89 m2 18,890
RAZEM 18,890

75
d.5 kalk. własna

Monta� systemowych drzwi przeuwnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

11,20*2,45+(4,00+4,50)*2*2,45 m2 69,090
RAZEM 69,090

77
d.5

KNR 2-02
1505-08

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - suchych tynków
z gruntowaniem - dodatek za ka�de dalsze malowanie

m2

11,20*2,45+(4,00+4,50)*2*2,45 m2 69,090
RAZEM 69,090

6 Roboty budowlane wewn�trz szybu windowego
78

d.6
NNRNKB
202 1621a-
02

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewn�trzne systemu "plettac KOMBI" o wyso-
ko�ci do 15 m

m2

(2,00*2+2,50*2)*15 m2 135,000
RAZEM 135,000

79
d.6 kalk. własna

Dziier�awa rusztowania m2

(2,00*2+2,50*2)*15 m2 135,000
RAZEM 135,000

80
d.6

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow �cian i sufitów m2

(3,50*4*16)+(3,50*3,50) m2 236,250
RAZEM 236,250

81
d.6

KNR 4-01
0710-10

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat. II z zaprawy cementowej na
�cianach i słupach prostok�tnych na podło�u z betonu, zagruntowanych sia-
tek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)-uzupełnienie ubytków
na �cianach

m2

((3,50*4*16)+(3,50*3,50))*0,15 m2 35,438
RAZEM 35,438

82
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podło�y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

((3,50*4*16)+(3,50*3,50)) m2 236,250
RAZEM 236,250

83
d.6

KNR 4-01
1204-04 z.
sz. 2.2 9912-
02 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - praca na wyso-
ko�ci 10-20 m

m2

((3,50*4*16)+(3,50*3,50)) m2 236,250
RAZEM 236,250

84
d.6

KNR 4-01
0804-06

Naci�cie podło�a betonowego przecinakiem-podłogi podszybia m2
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3,50*3,50 m2 12,250
RAZEM 12,250

85
d.6

KNR 4-01
1206-09
analogia

Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na czynniki chemiczne i zabrudze-
nia z oleju.

m2

3,50*3,50 m2 12,250
RAZEM 12,250

7 Winda 
86

d.7 kalk. własna
Demonta�,zakup i monta� nowej windy firmy OTIS wg oferty z dnia 16.11.
2016-wraz z uzupełnieniem istniejacej instalacji elektrycznej i o�wietleniowej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 Instalacjia elektryczna
87

d.8 kalk. własna
Połaczenia LY 25 - z szyn� wyrównawcz� budynku m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

88
d.8

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60+60+60 m 180,000
RAZEM 180,000

89
d.8

KNR 4-03
0102-03

Rur winidurowych o �r. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania
bruzd na podło�u innym ni� beton

m

60+60+60 m 180,000
RAZEM 180,000

90
d.8

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

60+60+60 m 180,000
RAZEM 180,000

91
d.8

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski ł�czny przekrój �ył do 24mm2 (podło�e nie-betonowe) układa-
ny w tynku-przewód zasilajacy -YDY5x6 mm2

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

92
d.8

KNR 5-08
0209-07

Przewód przyklejany ł�czny przekrój �ył do 7.5 mm2 układany w tynku-prze-
wód YDY 3x2,5mm2

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

93
d.8

KNR 5-08
0209-07

Przewód przyklejany ł�czny przekrój �ył do 7.5 mm2 układany w tynku-prze-
wód YDY 3x1,5mm2-zasilanie drzwi

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

94
d.8

KNR 5-08
0209-07

Przewód przyklejany ł�czny przekrój �ył do 7.5 mm2 układany w tynku-prze-
wód LgY �o

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

95
d.8

KNR 5-08
0209-07

Przewód przyklejany ł�czny przekrój �ył do 7.5 mm2 układany w tynku-prze-
wód YTKSY 2X2X0,5

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

96
d.8

KNR 5-08
0209-07

Przewód przyklejany ł�czny przekrój �ył do 7.5 mm2 układany w tynku-prze-
wód HDGs 3x1,5mm2

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

97
d.8

KNR 5-08
0504-01
analogia

Monta� z podł�czeniem na gotowym podło�u opraw o�wietleniowych �aro-
wych zwykłych zawieszanych, ko�cowych- oprawa Panel led New

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

98
d.8

KNR 5-08
0504-01
analogia

Monta� z podł�czeniem na gotowym podło�u opraw o�wietleniowych �aro-
wych zwykłych zawieszanych, ko�cowych- oprawa awaryjna Verso led

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.8

KNR 5-08
0311-01
analogia

Monta� na gotowym podło�u gniazd bezpiecznikowych �ciennych zamkni�-
tych 25A 1-biegunowych z podł�czeniem- wył�cznik S313C32

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.8

KNR 5-08
0311-01
analogia

Monta� na gotowym podło�u gniazd bezpiecznikowych �ciennych zamkni�-
tych 25A 1-biegunowych z podł�czeniem- wył�cznik S313C16

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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101
d.8

KNR 5-08
0311-01
analogia

Monta� na gotowym podło�u gniazd bezpiecznikowych �ciennych zamkni�-
tych 25A 1-biegunowych z podł�czeniem- wył�cznik S313C10

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.8

KNR 5-08
0307-05

Monta� na gotowym podło�u ł�czników instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych, przycisków do przygotowanego podło�a z podł�czeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

103
d.8

KNR 5-08
0309-03

Monta� do gotowego podło�a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podł�czeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.8 kalk. własna

Rozbudowa tablica TG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.8 kalk. własna

Rozbudowa tablica pi�trowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.8

KNR-W 4-03
1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-
zowym

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

107
d.8

KNR-W 4-03
1208-02

Nast�pny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-
zowym
Krotno�� = 6

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

108
d.8

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa-
zowym

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

109
d.8

KNR-W 4-03
1208-04

Nast�pny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa-
zowym

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

110
d.8 kalk. własna

Centralka CKD UCS 6000,czujki,przyciski alarmowe i osprz�t do instalacji p.
po�arowej zgodnie z PT.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 8 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 9249 U�ytkownik: MT


