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ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:
Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją
projektu Pn.:
„Modernizacja I piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej
Białostockiej”

mgr

Chrulski

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r, poz. 2019 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000
złotych (art. 2 pkt. 1 ustawy).

Czarna Białostocka, dn. 19 maja 2021r.

Zapytanie ofertowe- świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej nad
realizacją projektu pn.: „Modernizacja I piętra Budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w
Czarnej Białostockiej”
Dane ogólne.
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją projektu wynikającego z załącznika nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej NR XXVIII/230/21 z dnia 1 maja 2021r.
Szczegółowy zakres i forma usługi.
1. Do zadań Wykonawcy należy:
1.1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski
nad robotami branży budowlanej.
2. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru oraz formalno-prawne
podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz kontrolowanie rozliczeń
budowy.
2.2. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które
podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz SST wykonania robót
2.4. Do obowiązków Inspektora nadzoru w szczególności należy:
a) reprezentacji Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzaniu jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów budowlanych,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) sprawdzeniu i odebraniu robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy w
próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowuje
i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do
użytkowania, a także (o ile zajdzie konieczność) udział w kontrolach inwestycji
prowadzonych przez instytucje zewnętrzne;
d) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad, a także kontroli
rozliczeń budowy;
e) zawiadamianiu Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych
nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy;
f) udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy.
Warunki ogólne do spelnienia przez Wykonawcę:
1) Wykonawca zobowiązany jest do minimum jednokrotnej kontroli budowy w tygodniu a
także na każde wezwanie Wykonawcy oraz uczestniczenia w wizytacji budowy na
wniosek Zamawiającego, przedstawicieli organów nadzoru budowlanego oraz
przedstawicieli instytucji dofinansowujących a także przedstawicieli zarządców dróg oraz

pozostałych nie wymienionych przedstawicieli zarządców sieci
komunalnych itp.).

(energetycznych,

2) Wykonawca przedłoży wraz z formularzem ofertowym oświadczenie potwierdzające że:
2.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualne na dzień składania oferty
potwierdzenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót branży budowlanej bez ograniczeń lub
równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów.

3) Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2021r.
4) Kryterium wyboru oferty
5) Warunki płatności

—

—

najniższa cena.

30 dni od daty wpływu faktury z protokółem odbioru

potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy.
6) Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie
Miejskim w Czarnej Białostockiej, uL Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka,
Kancelaria podawcza pokój nr 101

„

do godziny 10.00 w dniu 10.06.2021r. Kopertę

należy opisać adresem składającego ofertę oraz formułą:
„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej
przy reałizacji projektu pn. „Modernizacja I piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Czarnej Białostockiej”
7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021r. o godz. 13.00.
W załączeniu:
1. zał. nr 1 Formularz ofertowy
-

2. zał. nr 2 Oświadczenie,
-

3. zał. nr 3 Obowiązek informacyjny RODO,
-

4. zał. nr 4 Projekt umowy,
-

5. zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia,
-

6. zał. nr 6.1

—

6.4— Projekt budowlany,

7. zał. nr 7— STWiOR.

załącznik nr 1
Załącznik Nr 4 do Regulaminu przyjętego
Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4/21
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 20.01.2021 r.

„dn
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres~
NIPS
REGON
Nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branża budowlana, nad realizacją zadania:
„Modernizacja I piętra budynku Szkoly Postawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej”
—

cena netto
podatek VAT
cena brutto

zł
zł
zł
zł

słownie brutto~

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
Oświadczam, że jestem I nie jestem* płatnikiem podatku VAT.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
-

oświadczenie osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT*

Osoba fizyczna, niebędąca płatnikiem podatku VAT zobowiązana jest do złożenia
oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza ofertowego.

Wykonawca
*

niepotrzebne skreślić

załącznik nr 2
„dn

Oświadczenie
osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT
1. Nazwisko i imię
2. Miejsce i data urodzenia
3. Miejsce zamieszkania

4. Oświadczam, że oprócz umowy zawartej z Wami wykonuję umowę zlecenia na rzecz:

(wymienić zakład pracy lub zleceniodawcę)
z wynagrodzeniem powyżej */poniżej* najniższego wynagrodzenia.
5. Informuję że:
jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w

wymiarze czasu pracy

W

(wymienić zakład pracy)
z wynagrodzeniem powyżej */poniżej * najniższego wynagrodzenia.
jestem*/ nie jestem* zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a)
jestem

obj ęty(a)

odrębnymi

przepisami

w

zakresie

ubezpieczeń

społecznych

(np. ubezpieczenie społeczne rolników KRUS) tak* nie*
jestem studentem tak* nie*
jestem uprawniony(a) do emerytury (renty) ustalonej obecnie przez oddział ZUS w
oddnia
prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu jestem objęty(a) ubezpieczeniem
społecznym tak* nie*
6. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym na zasadzie dobrowolności z tytułu
wykonywania umowy zlecenia od dnia
„7. 0 wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących danych zawartych w oświadczeniu
zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę.

(data i podpis składającego oświadczenie)
*

niepotrzebne skreślić

załącznik nr 3
Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu
O

-

wymogi prawa

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Czarnej

Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, reprezentowany przez Burmistrza Czarnej
Białostockiej. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub
telefonicznie pod numerem 85 713 13 40.

-

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UM danych osobowych może się Pan/Pani

skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej
na adres: iodumczarnabial~,pod]askie.pl

-

Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią

korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł

—

od

organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.

-

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych,

wynikających z Ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a następnie w celach
archiwalnych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań
publicznych realizowanych przez Urząd Miejski.

-

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie

obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na
podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi
serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

-

Pana! Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań

w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą wjednostce instrukcją archiwalną.

-

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.

Ma Pan!Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.

-

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania

zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

załącznik nr 4
UMOWA
(wzór)
Zawarta w dniu
2021 roku w Czarnej Białostockiej, pomiędzy nabywcą: GMINĄ
CZARNA BIAŁOSTOCKA NIP 966 177 17 33 Regon 050659036 16-020 Czarna
Białostocka, ul Torowa 14A zwanej dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Jacka Chruiskiego Burmistrza Czarnej Białostockiej
Odbiorca: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa
14A
a
—

z siedzibą.
NIPS
zwanym dalej „Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży budowlanej” reprezentowanym
przez
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy została zawarta umowa o następuj ącej treści:
*1
1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje na siebie obowiązki
osobistego pełnienia nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją robót
związanych z realizacją projektu pn: „Modernizacja I piętra budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej” zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą
Czarna Białostocka, a Wykonawcą projektu.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełen zakres
jego czynności określonych w niniejszej umowie, w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Czarna Białostocka a Wykonawcą oraz odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 t. j.) a także przepisach, których
stosowanie przyczyni się do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego polegać będzie w szczególności na:
1) reprezentacji Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzaniu jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
1) sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy
w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz
przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy
i przekazywanie ich do użytkowania, a także (o ile zajdzie konieczność) udział w
kontrolach inwestycji prowadzonych przez instytucje zewnętrzne;
2) potwierdzeniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontroli
rozliczeń budowy;

1

4.

5.

6.

7.

3) zawiadamianiu Zamawiającego
o konieczności wykonania dodatkowych
nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy;
4) udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych na każdy wpis do dziennika
budowy.
Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczące:
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych,
c) dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania
dalszych robót budowlanych wykonanych niezgodnie z projektem lub
pozwoleniem na budowę,
3) żądać zmiany kierownika budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się wykonać i przestrzegać wszystkie
postanowienia umowy zawartej pomiędzy Gminą Czarna Białostocka na realizację zadań
określonych w ~ 1 ust 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do wykonania usług określonych w ~ 1
ust. 1 niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także
zaleceniami Zamawiającego.
W ramach wykonywanego nadzoru, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest
do co najmniej jednego pobytu w tygodniu na budowie potwierdzonego wpisem
w Dzienniku budowy a także do pobytu na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego
lub w związku z wymogami technologii prowadzonych robót.

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane
Nr
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż przedmiotowe uprawnienia budowlane są
wystarczające celem należytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
-

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie
przewidzianych umową zawartą z wykonawcą to Inspektor nadzoru powinien
niezwłocznie (w terminie 1 dnia) zawiadomić (osobiście albo telefonicznie i faxem) o tym
Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.
2. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo, to
Zamawiający upoważnia Inspektora nadzoru inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy

2

zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor
nadzoru zawiadomi Zamawiającego w terminie 1 dnia od daty wykonania wpisu.

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy
do 15 września 2021r.,
2. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zamówienia w przypadku przedłużenia
terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem.

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego wynosi~
zł
brutto (słownie:
) w tym podatek VAT
23% w kwocie
zł (lub „Wynagrodzenie będzie powiększone o składkę ZUS
Zamawiającego”),
2. Wynagrodzenie przysługuj ące Inspektorowi nadzoru inwestorskiego będzie płatne
przelewem na jego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
(rachunku).
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wystawienia faktury (lub rachunku) po
końcowym odbiorze robót wynikających z umowy na roboty budowlane.

1. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowiązuje się tę szkodę pokryć w pełnej wysokości zgodnie
z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionego rachunku.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości umownej brutto.
5. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego odsetki ustawowe.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego pomimo
uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

3

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
*8
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Budowlane.

~1o
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego
jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

Zamawiający

Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego
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załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej bez ograniczeń
nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja I piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w
Czarnej Białostockiej”
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego polegać będzie w szczególności na:
a) reprezentacji Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzaniu jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów budowlanych, a także
w zakresie ich weryfikowania jako dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;
c) sprawdzeniu i odebraniu robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy w próbach
i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowuje i bierze
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład
wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad, a także kontroli rozliczeń
budowy;
e) zawiadamianiu
Zamawiającego
o
konieczności
wykonania
dodatkowych
nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy;
I) udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy.
Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi:
W budynku byłego Gimnazjum nr 1 a obecnie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
przy ul. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej należy wykonać prace budowlane w 9 salach
dydaktycznych, pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach magazynowych na I piętrze oraz na II
piętrze (po jednym), łazienki męskiej, damskiej i pracowników a także klatki schodowe nr 1 i nr 2
do poziomu parteru Po wcześniejszym wykonaniu wymiany i rozbudowy instalacji zasilania,
sterowania oraz oświetlenia oraz nowej instalacji niskoprądowej w ww. przestrzeniach.
W ramach robót budowlanych zadania ww. pomieszczeniach należy wykonać rozebranie
posadzek z deszczułek, frezowanie powierzchni betonowych posadzek, gruntowanie podłoży,
przygotowanie posadzek przez wylanie mas samopoziomujących i wyrównujących, posadzki i
cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, demontaż starej i montaż nowej
stolarki drzwiowej i kratek wentylacyjnych, usunięcie tynków, w miejscach występowania
umywalek skucie glazury ułożenie nowych fartuchów z płytek ceramicznych, dokonanie wymiany
elementów sanitarnych (zlewy, umywalki, baterie, podejścia), wymiana dwóch szafek
hydrantowych, wnękowych ppoż. wraz z wyposażeniem, tynkowanie i szpachlowanie z
gruntowaniem i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, tapetowanie ścian fototapetą lateksową,
malowanie istniejącej instalacji c.o., dostawa i montaż nakładek parapetów
renowacyjnych
PCV, dostawa i montaż odbojnic, dostawa i montaż relingów naściennych, dostawa i montaż rolet
okiennych w kasetach, dostawa i montaż tablic białych sucho ścieralnych, dostawa i montaż
manualnych ekranów projekcyjnych, dostawa i montaż tablic korkowych, dostawa i montaż
obudów z płyt MDF grzejników klatek schodowych. W szczególności należy wykonać:
-Posadzki:
rozebranie posadzek drewnianych,
frezowanie powierzchni betonowych,
usunięcie gruzu i śmieci,
-

-

-

-

-

-

gruntowanie powierzchni poziomych gruntem dyspersyjno-cementowym,
wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,
wykonanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołem ściennym.

Sciany:
wykonanie osłon okien folią polietylenową,
demontaż wyposażenia sal,
mechaniczne cięcie podokienników wyrównanie do glefów,
odbicie tynków na ścianach, marach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej,
wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2,
wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
usunięcie gruzu i śmieci,
wykonanie tynków wewnętrznych kat. II na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z
cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych z zaprawy cementowowapiennej,
wykonanie pasów z tynku kat III na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane i ościeży,
przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
farby,
gruntowanie powierzchni ścian,
ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką na gipsie,
gładzie gipsowe na ścianach,2- warstwowe,
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi podłoży gipsowych,
licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą,
dostawa i montaż odbojnic systemowych o zakrzywionym profilu szer. ok.20 cm,
dostawa i montaż narożników ochronnych 5x5x200cm systemowych na korytarzu i w
ościeżnicach drzwi wejściowych do sal, magazynu, łazienek itp,
dostawa i montaż relingów naściennych,
dostawa i montaż fototapet laminowanych,
dostawa i montaż ościeżnic stalowych, systemowych,
dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, fabrycznie
wykończonych, pełnych z klamkami bezpiecznymi na szyldzie długim z wkładką
bębenkową litera C, stal nierdzewna i kpl. kluczy,
dostawa i montaż na podokiennikach nakładek renowacyjnych PVC,
dostawa i montaż kratek wentylacyjnych PCW bez żaluzji,
wykonanie żywicznych tynków mozaikowych.
Sufity:
gruntowanie,
wykonanie gładzi gipsowych na sufitach,2-warstwowe,
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem,
wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych,
-wykonanie gładzi gipsowych na suńtach, 2-warstwowe,
dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem
Roboty dodatkowe:
dostawa i montaż rolet okiennych w kasetach,
demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych płytowych,
malowanie farbami ftalowymi elementów metalowych
powierzchnie pełne i
rurociągów o średnicy do 50 mm dwukrotnie,
demontaż umywalki,
dostawa i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym na szafce
pod umywalkę (jednodrzwiowa),
demontaż baterii umywalkowej,
dostawa i montaż baterii umywalkowej stojącej, jedno uchwytowej,
-
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demontaż zaworu czerpalnego,
dostawa i montaż zaworów do baterii stojącej,
dostawa i montaż osłon grzejnikowych,
dostawa i montaż szafek hydrantowych, podtynkowych.

Przewidywany okres wykonania do 15.09.2021r.

Termin zlożenia oferty na załaczonym druku

—

do 1O.06.2021r. godz. 10.00

