
 

SPnr1-ZR/001/18                                                                                                                            Opatów,dn.21.05.2018r.  

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu 

łazienek szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3 

Zaproszenie do składania oferty cenowej 

realizowanej w ramach: Budżetu własnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie 
stosuje się przepisów tejże ustawy.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Remont 
łazienek dla dziewcząt i chłopców oraz personelu na parterze budynku B  Szkoły Podstawowej nr 
1 w Opatowie” 

Przedmiot zamówienia 

Roboty budowlane związane z remontem łazienek na parterze w budynku B Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiar robót, opis techniczny oraz projekt umowy w załączeniu. Łazienka musi zostać wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i spełniać odpowiednie wymogi dotyczące szkół. 

Płytki na ściany i podłogi są zakupione przez zamawiającego, pozostałe materiały i urządzenia zakupuje 

wykonawca i kalkuluje je w złożonej ofercie jako zakup własny.  

Informacje dodatkowe 

Wymaga się by Wykonawca udzielił co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. W trakcie wykonywania 
robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku. Zaleca się aby Wykonawca przed 
złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania robót oraz stanem technicznym pomieszczeń, w 
których wykonywane będą roboty oraz dokonał własnych pomiarów pomieszczeń. 

Termin realizacji zamówienia 
16 sierpnia 2018 r. 

Termin składania ofert 
30.05.2018 r. do godz. 10.00 

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2 
w godzinach pracy lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 
Opatów (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem „Remont łazienek dla 
dziewcząt i chłopców oraz personelu na parterze budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie”  

Ogłoszenie wyników. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi na tablicy ogłoszeniowej szkoły i stronie internetowej szkoły. 

Kontakt z Zamawiającym 
Szczegółowych informacji udziela dyrektor SP nr 1 w Opatowie -  Anna Przygoda  



Oferta powinna zawierać w szczególności: 
- oznaczenie oferenta, 
- dane teleadresowe oferenta, w tym numer telefonu kontaktowego, 
- oferowaną cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, 
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych. Zamawiający dodatkowo 
wykluczy z postępowania oferentów, którzy realizowali bądź realizują umowy w sposób nienależyty,  
- parafowany projekt umowy, 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
- inne ważne z punktu widzenia oferenta informacje, które według oferenta mogą podnieść atrakcyjność 
oferty.    
 
Opis sposobu obliczenia ceny  
 
Cenę oferty należy  określić na podstawie przedmiaru robót oraz oględzin stanu technicznego 
dokonanych przez Wykonawcę. Cenę obliczoną w taki sposób należy wpisać do formularza oferty i 
powiększyć o należny  podatek VAT – Cena Brutto.  
Uwaga: Przedmiar robót przekazany wykonawcom jest tylko pomocą w wycenie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wszystkie koszty, które jego zdaniem, 
po oględzinach obiektu będącego przedmiotem zamówienia mogą zaistnieć w trakcie 
wykonywania przedmiotu zamówienia. Ponadto należy uwzględnić ryzyko wystąpienia kosztów, 
których nie jest w stanie przewidzieć składając ofertę, mając na uwadze, że zamawiający 
przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe. Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie uporządkowanie obiektu po wykonaniu prac remontowych. 
 
Warunki zawarcia umowy 
Projekt umowy, na której warunkach nastąpi zawarcie umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu  
Wykonawcą jest załącznikiem do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu 
uczestnictwo podwykonawców.  
 
 
Inne informacje: 
 
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie porównania ceny poszczególnych ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty.  

 
 
 
 
                                                                                                               Dyrektor SP nr 1 w Opatowie 
 
 

 
 
  

Opatów, dnia 21.05.2018r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Zał. 1 - formularz ofertowy, 
Zał. 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z systemu zamówień publicznych, 
Zał. 3 - projekt umowy, 
Zał. 4 - przedmiar robót. 



 

Załącznik Nr 1  

Formularz Ofertowy: SPnr1-ZR/001/18 

 

 

 

pieczęć oferującego 

 

 

 

 

ZAPYTUJĄCY: 

Szkoła Podstawowe nr 1 w Opatowie  

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 

 

 

                                                                             

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu 

łazienek szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3 

 

DANE OFERENTA: 

  

1. NAZWA:……………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 2. ADRES:……………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

REGON: ……………………..……….NIP: …………………..….…Tel/fax: ………………………...…….…… 

 

 3. WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO:………………………… słownie: ………………………………………… 

 

………..…………..………………………………………………..………………………………………………… 

 

     WARTOŚĆ OFERTY NETTO:  ………………………… słownie: ………………………………………… 

 

………..…………..………………………………………………..………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………                  ……………………………….…………..……          

Miejscowość i data                                                     czytelny podpis oferującego                                



 

 

Załącznik Nr 2  

Formularz Ofertowy: SPnr1-ZR/001/18 

 

 

 

pieczęć oferującego 

 

 

 

 

ZAPYTUJĄCY: 

Szkoła Podstawowe nr 1 w Opatowie  

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 

 

 

                                                                             

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu 

łazienek szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oznaczony jest kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3 

  OŚWIADCZENIE 

 1. NAZWA:……………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 2. ADRES:……………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

REGON: ……………………..……….NIP: …………………..….…Tel/fax: ………………………...…….…… 

Oświadcza, że   

 zapoznał się z specyfikacją i warunkami postępowania o udzielenie remontu łazienek dla 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

 zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. r. Prawo zamówień publicznych jestem 

uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Ustawy oraz  znajduję się w 

sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

 

………………………………………………………………………….……… 

  Data  i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



 

Załącznik Nr 3 

 

SPnr1-ZR/001/18                                                                         Opatów dnia …-…..-2018r.  
 
 

-WZÓR- 

Umowa 

o wykonanie remontu łazienek w SZS Nr 1 w Opatowie 

Zawarta w dniu 00.00.2016 r. w Opatowie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1  

w Opatowie, Adres: ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów,  NIP 863-15-21-824 reprezentowanym przez: 

Annę Przygodę – dyrektora szkoły, zwanym dalej Zamawiającym a AAAAAAAAAAA,  Adres: BBBBB 

ul. CCCCC 15, 00-000 DDDDD, NIP 000-000-00-00, reprezentowanym przez  ……………….– zwanym 

dalej Wykonawcą. 

W oparciu o warunki zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę na 
wykonania remontu łazienek dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie. W oparciu o ofertę 
Wykonawcy z dnia 00.00.2018 r. (Formularz Ofertowy: SPnr1-ZR/001/18 Załączniki 1,2,3 i 4) ustala 
się następujące warunki świadczonych usług budowlano-remontowych. 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania :  
Remont łazienek dla dziewcząt i chłopców oraz personelu na parterze budynku B gimnazjum 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie – przy ul. Ćmielowskiej 2  w Opatowie 

       zwane dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”.  

2. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 

4. Wszystkie materiały i robocizna powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, jak również być zgodne z Polskimi Normami i posiadać stosowne atesty. 

 

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

§ 2 

1. Strony umowy stwierdzają, iż szczegółowy zakres robót wynika z przedmiaru i jego uzupełnienia 
przez wykonawcę Załącznik Nr 4 . 

2. Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie przepisami prawa budowlanego (w tym 
przepisami techniczno - budowlanymi), z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i 
obowiązującymi normami. 

3. Wykonawca  oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającym zawarcie umowy: 
a) zapoznał się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia i przeanalizował  

z należytą starannością termin wykonania niniejszej umowy;  
b) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 
c) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu i 

charakteru robót. 
4. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do 

przedmiotu zamówienia, do terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą 
żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub 
utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy 

 

TERMINY WYKONANIA UMOWY 



§ 3  

1. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na 
usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
             a/ rozpoczęcie robót  -  od daty podpisania umowy 

b/ termin zakończenia robót  - 16.08.2018r. 

 

                                             OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy w szczególności:  

1. Odebranie bezusterkowo wykonanych robót. 
2. Finansowanie realizacji przedmiotu umowy.  
3. Dostarczanie na czas materiałów w postaci płytek ściennych i podłogowych.  
4. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 

1. Do Wykonawcy należą obowiązki ustalone na podstawie niniejszej umowy, oraz wynikające  
z przepisów prawa , a w szczególności : 

1). zapewnienie przestrzegania wszelkich, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
przepisów prawa budowlanego, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska, zdrowia, 
zapobiegania wypadkom, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie wszelkiej 
odpowiedzialności na zasadach wyłączności w razie naruszenia tych przepisów. Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie o każdym 
stwierdzonym przypadku naruszenia przepisów prawa, jak również o wszelkich zagrożeniach 
tego naruszenia; 

2). używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów 
prawa; 

3). zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z co 
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

4). zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzania robót w sąsiedztwie elementów 
realizowanych lub wykonanych, jak również zabezpieczenie robót wykonanych do czasu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

5). Wykonawca zobowiązuje się posprzątać i uporządkować powierzony teren budowy.  
6). Wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z 
Zamawiającym w czasie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, 
oraz w terminie zgodnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy; 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym za 
szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące 
następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy 
których wykonuje niniejszą umowę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób 
trzecich, które mogą powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, 
przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

§ 6 

1. Wykonanie robót i gotowość do odbioru robót, aby Zamawiający przystąpił do czynności 
odbiorowych, winno być zgłoszone na piśmie.  

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż za termin wykonania robót, uznają dzień odbioru końcowego  



3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca w porozumieniu z 
Zamawiającym wykonają dokumentację z atestami na użyte materiały. 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w §1ust.1strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie 
w wysokości  :   
brutto       -       zł 

słownie: ………. 

        ustalone na podstawie oferty z dnia: 00.00.2018r. Formularz Ofertowy: SPnr1-ZR/001/18  

Załączniki 1). 

Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia 

faktury przez Wykonawcę.  

2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, 
w tym między innymi koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania i likwidacji 
zaplecza budowy, prace pomocnicze i towarzyszące będące w integralnym związku z realizowaną 
budową.  

3. Zamawiający będzie dokonywał płatności faktury Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy określony na fakturze w terminie 7 dni  od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokołu odbioru. Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy taka faktura VAT zostanie wystawiona 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jak również zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, określającymi warunki jej wystawienia. Strony postanawiają przy tym, że wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie uznane przez Strony za należycie uiszczone w dniu obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

Dane do faktury (nabywca, odbiorca i płatnik przedmiotu umowy): 

NABYWCA: Gmina Opatów, Pl. Obrońców Pokoju 34 NIP: 863-15-38-233  

 

      ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY 

§8 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nadzorować inwestycję z ramienia 
Zamawiającego będzie:     

   z ramienia Wykonawcy będzie :  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy      
między innymi w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od terminu, w którym mowa w § 3 ust. 2 umowy do dnia ich 
wykonania,  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 



1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały stanowią  

własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 
 

ZMIANA UMOWY 

§11 

1.  Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności . 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres 1 lat od odbioru 
robót przez Zamawiającego. Strony umowy ustalają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi 
gwarancji jakości.  

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną 
zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi  

 

REGULACJE POZAUMOWNE 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

Prawa Budowlanego.   

2.  Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych, których Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Opatowie. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt iż treść niniejszej umowy a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczna w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 

6 września 2001r  o dostępie do informacji publicznej ( Dz .U. z 2001r nr 112 poz.1198 ze zmianami), 

która podlega udostępnieniu trybie przedmiotowej ustawy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy o której mowa w ust.1 zawartych 

niniejszej umowie  danych osobowych w zakresie obejmującym  imię i nazwisko a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy . 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

§ 14 

Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, 

rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

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

                     Zamawiający                                                                      Wykonawca 
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ZAPYTUJĄCY: 

Szkoła Podstawowe nr 1 w Opatowie  

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów NIP 863-15-21-824 

                                                              

Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu łazienek 

szkolnych w SP nr 1 w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczony jest 

kodem: CPV 45324000-4, 45431200-9, 45330000-0, 45330000-9, 45310000-3 

Przedmiar robót 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
1. Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych i usuwania gruzu 45110000-1; 45111220-6 

Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne" 

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
Osłony okien folią   m2 6,30 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie 

cementowej 

m2 25,00 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
Rozebranie okładziny ściennej układanej na 

zaprawie (94,8 m2) 

szt 1 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły 

na zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 7,20 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 

cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 

pilastrach o powierzchni do 5 m2 odbijanych 

tynków 

m2 94,82 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
Usunięcie z budynku gruzu szt 1 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

 



 2. Roboty tynkarskie 45324000-4 

Kod CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1 2 3 4 5 

1 wg nakładów 

rzeczowych 

Wyrównywanie  gładzą szpachlową - sufitów i 

ścian powyżej 2 m wysokości – nad płytkami  

m
2
 78,49 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

3. Roboty okładzinowe ścian 45431200-9 

Kod CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury 

1 2 3 4 5 

1 wg nakładów 

rzeczowych 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi  

m
2
 87,62 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm 

na zaprawie klejowej do wysokości 2 m 

m
2
 87,62 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

Wymiana rur wodnych  szt. +/- 11 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż odpływów z rurami odprowadzającymi szt.  5 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż wywietrzników grawitacyjnych szt. 3 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

4. Roboty malarskie 45442100-8 

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 

 2 3 4 5 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Zabezpieczenie podłóg folią m2 25,00 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 

gruntującymi 

m2 51,49 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 

gruntującymi 

m2 25,00 



4. Roboty malarskie 45442100-8 

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży 

gipsowych 

m2 78,49 

 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Mycie po robotach malarskich okien m2 6,30 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Mycie po robotach malarskich posadzek m2 25,00 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

5. Roboty posadzkarskie 45330000-0 

Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

1 2 3 4 5 

1 wg nakładów 

rzeczowych 

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 

gruntującymi  

m
2
 25,00 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o 

wymiarach 33,3x33,3 cm układanych na klej 

metodą kombinowaną 

m
2
 25,00 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż klatek ściekowych i odpływów z rurami 

odprowadzającymi 

szt. 5 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

6. Roboty sanitarne 45330000-9 

Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 2 3 4 5 

1 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż umywalek porcelanowych  szt.  5 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż pisuarów porcelanowych  szt.  2 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" szt.  5 



6. Roboty sanitarne 45330000-9 

Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż i wymiana rur i pionów kanalizacyjnych. szt. 1 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

Wymiana rur na wodę bieżącą  m 10 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż baterii  szt. 5 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

Sprawdzenie szczelności instalacji 

wodnokanalizacyjnej  

szt.  1 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

7. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

1 2 3 4 5 

1 wg nakładów 

rzeczowych 

Montaż lamp szt. 6 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
Oprawy oświetleniowe przykręcane kompletu na 

który składa się oprawa świetlówkowa 

(hermetyczna) oraz dwie świetlówki LED 18W o 

barwie biała zimna.  

kpl. 4 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
Montaż wywietrzników grawitacyjno-

mechanicznych  

szt. 2 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

Suszarka elektryczna ścienna do rąk (220V, 50-

60Hz, 2000W) 

szt. 3 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

 

 

8. Roboty stolarskie 45421000-4 

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1 2 3 4 5 



8. Roboty stolarskie 45421000-4 

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Wykonanie i montaż ścianek systemowych 

łazienkowych (120/200 cm) na nóżce 15cm – 

materiał wykonawcy 

szt. 3 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Wykonanie i montaż ścianek przegroda pomiędzy 

pisuarami (40/100) na nóżce 15cm – materiał 

wykonawcy 

szt. 1 

 wg nakładów 

rzeczowych 

Ścianka czołowa 3 ścianki boczne (120/170cm) i 

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 

jednoskrzydłowe - w-c na nóżce 15cm. Ościeżnice 

drewniane wykończone z 4 drzwiami (170/65-

70cm) Jedna z 3 drzwiami łazienka dziewcząt 

druga z 1 drzwiami łazienka chłopców (170/70cm) 

– materiał wykonawcy 

szt. 2 

Inne ważne elementy które oferent wskazuje jako niezbędne dla prawidłowego zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego przebiegu  inwestycji 

     

     

 

Plan łazienek na parterze budynku B SP nr 1 w Opatowie - wymiary podano w cm. 

 


