PROKURATOR OKR Ę GOWY
W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra, dnia 50 paź dziernika 2018 r.

PO VII WB 262.42.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,
zapraszam do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń należących
do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, w budynku zlokalizowanym przy
ul. Partyzantów 42.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, po uprzednim zalaniu,
pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze, korytarza na I piętrze oraz dwóch toalet
w piwnicy budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, zlokalizowanym przy
ul. Partyzantów 42. Opis prac niezbędnych do wykonania zawiera załącznik nr 1
do niniejszego zapytania (opis techniczny wykonania prac, przedmiar robót,
kosztorys ofertowy tzw." ślepy") sporządzony w podziale na : I i H piętro oraz
piwnice.
Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac
remontowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za zrealizowany przedmiot zamówienia
Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obejmują
wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące,
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia i uwzględniają wszelkie czynności związane z prawidłową, terminową
realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie niezbędne atesty, deklaracje
zgodności i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2018 r.
do posiadania polisy ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowiązany
od odpowiedzialnoś ci cywilnej, której kopię przedłoży Zamawiającemu wraz
z formularzem ofertowym (zał. nr 2).
Wykonawca sporządzi, w uzgodnieniu z zamawiajacym, harmonogram prac oraz
ustali godziny realizacji robót.
Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków
BHP i PPOZ. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie obiektu. Na czas wykonywania robót zamawiający nie będzie opuszczał
miejsc remontowanych.

10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie, w terminie
co najmniej trzech dni roboczych przed planowanym odbiorem. Z odbioru
końcowego zostanie sporządzony protokół. Za zakończenie robót uznaje się dzień,
w którym zostanie sporządzony i obustronnie podpisany oraz zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru budowlanego protokół końcowego odbioru robót.
11. Podstawą do przedłożenia Zamawiaj acemu faktury jest bezusterkowy protokół
końcowego odbioru robót.
12. Termin płatności faktury ustała się na 21 dni od daty wpływu faktury wraz
z protokoł em odbioru robót do siedziby Zamawiającego.
13. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Uwaga
Część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sfinansowana przez towarzystwo
ubezpieczeniowe, w ramach przyznanego Prokuraturze odszkodowania z tytułu
szkody wyrządzonej zalaniem pomieszczeń, których remont jest przedmiotem
niniejszego postępowania.
14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nastepujących sytuacjach:
a/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy — 10% wartości brutto umowy;
b/ za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy — 1% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6%
całkowitej ceny brutto umowy, które Wykonawca wniesie przed zawarciem
umowy;
zabezpieczenie w wysokoś ci 70 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni
od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane;
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi
za wady;
potrącenie dokonywane będzie proporcjonalnie z każdej faktury wystawionej
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnosić w następujących
formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo —
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

> poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
17. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia gwarantuje jakość i przyjmuje
odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie gwarancji, określonej
w formularzu ofertowym (zał. nr 2). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty
sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót.
18.1Cryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
WAGA•

KRYTERIUM

Lp.
Cena

85%

Okres gwarancji

10%

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

5%

RAZEM

100%

a) kryterium: cena—waga 85 % (P1)
W przypadku kryterium „cena" wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt
(P1) —90 %. Liczba punktów za spełnienie tego kryterium obliczona zostanie wg
następującego wzoru:
Ilość punktów

najniższa zaoferowana cena brutto
cena badanej oferty brutto

x 85

b) kryterium: okres gwarancji — 10% (P2)
W przypadku kryterium „okres gwarancji" wykonawca może uzyskać
maksymalnie 10 pkt (P2) —.10 %. Liczba punktów za spełnienie tego kryterium
obliczona zostanie wg następującego wzoru:
Ilość punktów —

okres gwarancji badanej oferty
najdłuższy okres gwarancji

x 10

kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych — 5 % (P3)
W przypadku kryterium „zatrudnienie osób niepełnosprawnych" wykonawca
może uzyskać maksymalnie 5 pkt (P3) - 5%, jeżeli zatrudni co najmniej 1 osobę
niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy tej osobie
czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia.
Każda złożona oferta łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2 + P3.

e) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. d).
19. Zamawiający, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do
sporządzenia oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej. Termin dokonania wizji należy
uzgodnić z osobą wskazaną do kontaktu.
20. Osobą wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących
niniejszego zapytanie ofertowego jest:
Małgorzata Jasińska
te!. 68 329 18 60
faks 68 329 17 13
e-mail: mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl
21. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania,
wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,
kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
22. Przygotowaną, kompletną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail
lub nr faksu wskazane w pkt 19 lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
w pok. nr 409 w tym przypadku ofertę należy umieścić w kopercie, zaadresować
i oznaczyć dopiskiem „ Zielona Góra-remont"
23. Termin składania ofert uplywa w dniu 5 listopada 2018 r.
Załączniki.
opis prac,
formularz ofertowy,
klauzula informacyjna RODO,
wzór umowy.

Prokurator
Jaro w Kijowski
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OPIS TECHNICZNY
do kosztorysu na remont pomieszczeń WC zlokalizowanych na poziomie piwnicy
w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu istniejących pomieszczeń
WC.
PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie Zamawiającego,
— uzgodnienie zakresu z Zamawiającym, oględziny i pomiary z natury,

O

CEL OPRACOWANIA
Poprawa stanu technicznego pomieszczeń.
OPIS TECHNICZNY ZAKRESU ROBÓT
4.1. Roboty ogólnobudowlane.
Roboty budowlane należy rozpocząć od demontażu urządzeń •sanitarnych,
rozbiórek okładzin ścian i podłóg , rozebrania ścianek z płyt GK ostrożnego
demontażu ościeznic i usunięcia materiałów z rozbiórki z budynku. Po rozebraniu
posadzki i okładziny ścian należy usunąć resztki kleju, zaprawy i ewentualnie
uszkodzone podlota(spękane, odspojone lub uszkodzone w inny sposób).
W kosztorysie przyjęto wykonanie podłoża pod posadzki oraz wyrównanie
podłoża pod płytki ścienne. Pod posadzkę należy wykonać warstwę
wyrównawczą z zaprawy cementowej, pod płytki z kleju do układania płytek.
Warstwy wykonać na uprzednio zagruntowanych powierzchniach. Płytki
posadzkowe antypoślizgowe R11 o wym. 30x30, ściany do sufitów płytki 20x20 na
kleju do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych. Kolory płytek do ustalenia
z Inwestórem. Nowe ścianki z płyt 0K12,5 mm wodoodpornych na ruszcie
stalowym (C,U 50 mm) okł adane jednowarstwowo jednostronnie. Oscieżnice stale
drewniane laminowane w systemie przylgowym mocowane w taki sposób aby
licowały krótszym bokiem ze ścianami od strony korytarza. Skrzydł a drzwiowe
i ościeżnice w tym samym systemie i 'kolorze(należy ustalić z Inwestorem).
Skrzydła otwierane na zewnątrz pomieszczenia WC. W skrzydłach drzwiowych od
dołu muszą być zamontowane kratki nawiewne o powierzchni 220 cm2. Skrzydła
wyposażyć w zamek łazienkowy z możliwością otwarcia od zewnątrz I klamki
z szyldami. W progach zamontować listwy metalowe na polącżeniu posadzek WC
i korytarza. Matowanie sufitów farbami akrylowymi.
Powstały gruz i inne materiały z demontaży należy wywieźć na wysypisko.

4.2. Roboty sanitarne.
Po przeprowadzeniu robót demontażowych budowlanych należy przystąpić do
demontażu instalacji wodociągowej oraz urządzeń sanitarnych. Skorodowane odcinki
rurociągów stalowych wody cieplej, zimnej oraz cyrkulacji należy zdemontować na
szerokości węzłów sanitarnych. Na pozostawionych odcinkach rurociągów należy
zamontować trójniki ocynkowane w celu wykonania podejść dopływowych do
armatury w węzłach sanitarnych, pozostały odcinek rurociągu wody zimnej i ciepłej
należy wykonać z rur wielowarstwowych typu PEST/AL/PE-RT do instalacji zimnej
i cieplej wody użytkowej o połączeniach zaciskowych. Na rurociągu cyrkulacyjnym
nie montujemy trójnika. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieplej należy
wykonać z rur warstwowych o połączeniach zaciskoWych. Na podejściach do
umywalek •w zabudowie półpostumehtu należy zamontować zawory odcinające
kątowe. W pomieszczeniu wc z prawej strony należy zamontować dwa zawory
czerpalne ze złączka na wąż w celu napełniania pojemników do sprzątania wodą
zimną i ciepłą. W pomieszczeniach wc należy zamontować nowe urządzenia
sanitarne typu kompakt i umywalki fajansowe. Przy umywalkach należy zamontować
baterie stojące z mieszaczem jednouchwytowe. Zawory •czerpalne należy
zamontować na wysokości około 50 cm od posadzki
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KOSZTORYS 0,FERTOWY
Klasyfikacja robót wg. WspólnPgo Slownlka Zamówlen
45400000-1 Roboty wykoficzoniowc w zakresie Obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA

;

RpMrant poltUotżczen tanItornijeti w budynku Prolcuratury w źicłonej Górze,
65450 Zidlonatora ul. Padyzantow 42.
Prokuratura OlUdgoWO WZJelondjOorze
.55-9$0 Zorana Góra:ul. -Radyzant6W 42
OgólnobudMulano

SPORZĄDZIŁ. KALKULACJE

Wartość kosztorysowa robot lnu podatku VAT
Podatek VAT
Ogoleni v4rtuf.4 kosztorysowa robói
•
Sfou;rnlo:
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INWESTOR

Data opracowenla

Data zoNifiordzenla

O

Doku od zostS opracowany przy pomocy programu
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Robotypgólnobudowlane - WC piwnica.
Roboty wykończenloway. 'zakresie obiektów budowlanych
1145400000-1
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1 KNR-W 4-01
WCÓ1,WC2.
d.1 082108
ni2
Rozebranie posadzek z płytek na zapreWle 1 kleju bez
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d.1 0812-05 uwaga odzysku płytek
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r
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3 KNNR-W 3
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analogia
O do R
Wykucie z muru ościami° drewnianych o powlerzolM1 szt.
4 KNF1-W 4-01
,
dO 2 ih2
_ d.1 03.534d
kpi.
. 5 KNR-W 443
Wymiana OarawawlelltiwkowYd121(40 W
d.1 0606-05
.
Wymiana gniazd t.viyakowych &nielagunowych do lp s1.
.. 6 KNR-W 4-93
W obadowieusiczelnlonej ze etykiem attitortnym ria
d.1 0306:04
tante „
,
. , eZnic drewnlanych - oliciótrdco stelo przy- m2
KNUR 2 1104- Montaż ości
lgowe laminowano z opaskami jednostronmmti
0.162
analogia
VVarstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy centon- m2
8 KUR-W 2-02
lewej gmboAd 20 mm tatario niosko
d.1 110441
Warstwy vnyrównawcze pod posadzki z łapraivy cernen m2
fi k-Są-FT-W.2-02
tej-dodatek lub potracenie za Zmianę grubości o lp
d.1 1104-03
mm
Kfotoość = 2
10 NWRNK13 202 (z.X0 ścianki działowe z plytglpsowo-kartonOwych Ri- ni:
gitisna pojedynewohruszlach metalowych jednevia
d.1 2023-04
,
wOws z pokryciem jeditostmonytn 50
11 'NNRNKI3 202 (i,V11) Gruntowanie pędloty Preparatami tERESIT CT m2
171 "ATLAS LŚNI GRUNT" ..pOwierzOhnle poziome
d.1 113441
Poseddil płytkowe z kpdpenfstivoalyeh;Plytki•30x30
12 KUR 61211
m2
.d.1 llia:o5 in on ukladane na klej metac142v,..ykt4 Płytki o-grubości 8
mm,
5.3.b
13 NNRNK13 202 rz:V11) Gruntowanie podłoży preparatami "CERES1T CT m2
17"1':ATLAS.UNIGRUNT"- powterzchnie,pionowe
d.1 1134-02
podlo- m?
Litowanie ścieli pytkami na klej- przygotowahle14 KUR 0-1211
M
d.1' 0829-01
[Lk;swanle ścian,plytkaml o wyMiarach2Ox20 cm na klej ni"
15 KNR -0:120
metoda zwykle
d.1 0829-OS
16 NNRNKB 202 (*.VII) osadzenie Sistew wykonczafecych przy licowaniu m
d.1 0842-01
ścian płytkami W pomieszeferilath op". doli m2
szt.
Obsadzenie dmbnych elementów w okladzInle ternli I<NR AT-22
rnicznej -kaiki wentylacyjne
d.1 010245
analogia
m
$ y zako czenlowe obsadzane-w epoksydowe a18 KUR AT-23
pravile klejowej --Listwy z AL w otworach drzwiowych
d.1 0218-03
. muttogla .
(Progi)
Dwukrotne malowanie farbamiemalstAnyint starych tyn- m2
19 KOR-W 4-01
kóW Wewnętrznych sardelo
d:1 1204-01
20 KNNR 2 1103- Montaż skrzydeł drżwiowych wewnętrznych pełnych fa- m?
brycZnie wykończonych -Skrzydlaz kratka neWlowlie d
d.1 01
pow. mln. 220 Om2
Zatotenle na nowym miejscu zamków wpuszczanych la- ...zi,
21 KNRAN 4-01
di
tlenkowych
szl.
Zalatanie na noW.ym miejscu klamek z szyldami
22 KNRM 4-01
d.1 0921-16
m
23 kirrft 441,0109- WwAeilSe gruzu sptyzmowa nago samochodom!
d.1 09
. . skrzyriloWymi na odl.do 1-km
m3
24 :KNR-4-0l 0108- Ww4eziertiograzu Spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kezd.y nast. 1 km
d.1 '10
Krotność is 4
Przyjide na wyspypisko odpadów łącznie zapłatą śro- t
25
dOWISkOWą - Zmieszane odpady - KOD ODPADÓW 17
d.1 kalk Wtatila
01__07
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosttolysu
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PRZEDMIAR

VVC_piwnica_20113

Opts t wyliczania
Lp. I Podstawa
Roboty ogoinpbudowlehe -WC piwnica
1:45400000-2
1 Roboty
. czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
. . . ..wykoń
_ ....._
_ .......
1IKNR-W 401 Rozebranie okładziny ściennej
WC-1,WC-2.
d.10821-08
23:70
1
—71.
<7,;lik:\n/ 4-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku .płytek
4,1 0812-05
uwaga p.tab.
3.55
3 KNUR-W 3
4,1 0313-04
analogie

j j.m. I Poncz I Razem

rn2

.
5 KNR-W4.03 VVyrnlana oprowtifiellMoawych 2x40 W
. 01 0606-05
2

rn2

st.

3.550

8.050
1 RAZEM
I

6.050

2.00.0
RAZEM

2.000

_
2.000
t RAZEM
I

2.000

2000
l FtAZEM

2.000

ikpi.
kpi.

m2

8 KUR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 inni rn2
zatarte na ostro
d.1 1104101
m2
13.8
9 KUR-W 2-02 Warstvg wyrovmawcze pod posadzki z zapiawy cementowej - dodatek lub po- rn2
Inmenle za zmianę grubości o 10 mm
4.1 1104413
Krotność 2
rn2
3.8
(z)(1) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych %los na pojedynczych
10 NNRNKB
d.1 2022023-04 rusztach metelowyth jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
_ _ 6.05

(LVII) Grunlowanlo podłoży preparatami "CERES1T CT17" i "ATŁAS UNI
13 NNRNKB
4.1 202 1134-02 GRUNT-- powierzchnie pionowe
23.7

m2

rh2
m2

17.65

m2

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwyklą

rn2

23:7

m2

Ranne trik wenie 4 304 trciną 10250

3.200

3.800
RAZEM
I

3.800

_ .3.800
I
I RAZEM

3.800

6.050
RAZEM
1

5.050

__
3.550
RAZEM
I

3550

3 550
1 RAZEM

3.550

m2

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podlot°

(z.VII) osadzenie listew wykonczających przy licowaniu ścian płytkami w po16 NNRNKB
4.1 292 0842-01 mieszczeniach o pOss. do 8 m2
10.0
•
17 KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementów w okladtnte ceramicznej. kratki wentylacyjne
d.1 010245
analogia
2

3200
RAZEM
I

Im2

m2.
(LVII) Gruntowanie podloty preparatami "CERESIT CT 17"I „ATLAS UM
11 NNRNKB
d.1 202 1134-01 GRUNT - powierzchnie poziome
ni"
3.55
j.
on układane na klej me- m7
12 KNR 0-1211 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
tode ~dii Plytki o grubości 8 mm.
d.1 1118-08
z.sz. 5.3,e
.
M2
3.55

15 KNR 0-1211
d.1 0529-06

3.550
'RAZEM i

Montaż ościeżnic drewnianych oacietitoo siale przylgowe laminowane z
opaskami jednostronnymi
32

14 KNR 0-1211
4,1 0829-01

23.700

szt.

6 KUR-W 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie ustoini- szt.
Monel ze stykiem ochronnym na .cegle
01 0306-04
Szt.
2
7 KNUR 2
d.1 1104-02
analogia

23'.7001
RAZEM

m2

Rozebranie Solanek z Myl glpso~cartunowych na wsadach metalowych z po- m2
kryciem obustronnym jednowamlwowyrn. Pokrycie jednostronne -przyjęto
współczynnik 0,50 do R
m2
SOS

—4 KURW 441 VVykucle z ;muru ościeżnic drewnianych o poivleachnl do 2m2
0.1 035344
2

__...

r

23,700 _
I
I RAZEM

23.700

17.650
I RAZEM

17.650

23.700
i RAZEM

23.700

10.000
I
1
: RAZEM

10.000

ni
m
szt.
szt.

2.000

VVC_plma8ca_2018

Lp. 1 Podstawa i

PRZECIMIAR

Opia I wyliczania

Paszcz
j.rn.
i RAZEM
1
m

18 KNR AT-23 'listwy zakorkzereowe obsadzane w epoksydowej zaprawfa krajowej - Lis
lAL w otworach drzwiowych (prog)
.d.1 0218-03
analogia
1
ni
11.7
r
__
19 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emU,isyjnymi starych iynków wewnętrznych 6di- m?
tów
d.1 1204-01
ma
3.50
1
wliczonych ma
Winiet skrzydeł drzwirmych wevonatrznych palnych fabśycznle
20 KNNR 2
- skrzydle z kratką nawiewną o paw. mln. ZW cm2
di 1103-01
ma
3.2
21 KNR-W 4-01 7.alożenlaao nowym rnieJscezartików wpuszczs ńych ta ertkowych
d.1 0921-04
.
22 KNR-W 4-01 'Zalatanie no nowym mie]swklarnek z szyldami
11
d.1 0921.16
2
I
. .
231 <NR 4-01 1VąywleZlerlia gruzu $pryzmowa Ąego nmochcd-aml skrzyniowymi na odl.do I
i km
dl 0108-09
101
1
Wiezienie gruzu 'sp rrowzinego samochodnie skrzyntomymi - za każdy
24 KNR 401
nast. 1 km
dl 0108-10
Krotność.m 4
0.7

Razom
2.1000

1.700
i RAZEM

1.700'

3.500
I
I RAZ 511

3.500

3200
RAZEM

3.280

20a0
EM

1000

2.000
t RAZEM

2.._.-,
000

0700
RAZEM

0.70 0

0.700
k
RAZEM

0,700

1-000
RAZEM

1,000

szl,
szt.
R
sd.
sd.
ma
ma
ma
ma

t Przyjęcie na wyspypislce odpadów łącznie z °Osią óradowtskowa - Zrnioszana 1
25
d.11kalk. wtasna ,oapady --KOD ODPADÓW 17 01 07
1
11,0

Ncrnkl .9713 Wet a.Z...1a
. Ikencle: 1.02W

I

ZESTAWIENIE 'ROBOCIZNY

WC_olwnica_2018

rJth I
I
INO

Nazwa
1,8tbotiNIŚ
SIoWnló:

- 5 I.
!WSI GID Wer0 dbOatktita:10293

Ilość "I ConO ji3cIn. I
118,64841
RAZEI111_

~Maść

2.ESTAWIENIE fvtATERIAŁOW

WC_plwnIca_2018

Nazwa

Jm

llotó

II hiw.

II wyk

p.

koszt utylizacji"
21 ?yeti
okucla stolarnide do °twa:~ drzwlo- szt
ł
-T. PVC 14x14 cm blżaluzfiszt
.3. Kratirvat
4, EliaTnos uszczelnlającipoliuretanowa
5. fattiernindnaviterzlrwo
6. zaprawa spoin rica
7, zapmvn1 klejąca CM11

2.0000!
0.11201
dm3
drn3 19430
kg ' 1.4200
kg 129.437
5
1
kg
14.2200
0.3;_8_?,75
kg_.1 00340
m
10.3000

8. 7_91317111,0 spolnującał
g. zgIstav;'8 Męką)
10 epoksyclowa'zaprawa -klejowa
11. Ostwa v•ykorit:PVCdó ipl.teram.
rozyn:7-8Mrn
12, pyepant gruntiAący "CERESIT CT 17" dm2 15.2140
CT 1r dm3 974,55
13 preparat grvattOcy "CERESIT
,
_
8.2315
°tyty glissoWo-kartonovM wod • • • r m2
na-12,5-mm
szt.
92565
rączniki rozporowe kpi.
2.6620
MASO szpachlowa -.sucha mieszanka kg
ni
8.9340
taśma spoinowa
7.0180
m
18: taSmayszczelniająca
nr
4.2955
15. profile UW
.m
11.1320
20. profile CW
szt. 74.1125
wkręty
0.0795
ms
zaprawa cementowa Nt 12
ms
zaprawa Carnontown Nt 121
90783
mn 3.6210
płytki z kamieni sztucznych
TE17 24.1740
26. Wid ceramiczne 20)(20
2 4e4 •
-26. stazy
dia drzwlawapNlowe ~ola- m2
na
szt . 2.0000
0Scleżnica drevmiane drzvA wew.
2,0000
szt
oprawy MellOWAowe •
4.0000
szt.
zaczonntkl
szt.
4.16013
Svitelltsehtl
• szt.
2.0400
gniazda blyzgoszczelne IP 44
kolki
szt. 19.2000
1.7850
listwa ochronna z Iworzywa'sztuane• in
go lub Metalu
matorlaN.porno.Cnicze
r-

kl_l

C

C)

0000i

4 .0000

SiM111110:

Hon MDI

Itoencize 1923

Cena
jon.

War!ość

Guma

te- Ba- RaDa
ottaw- na do. hal bat
zaca
stawrna sto.
Cy
Ray- ao'ma Walny ny

1,0000
4.0000
2.0900
0.1120
1.0430
1,4200
129.437
5
142200
839375
,
90340
10.3090

,

52140
,0.7455

I
i

92315
92565
2.6620
99540
7.0180
4.2955
• 111320
74.1125
0.0798
0.0783
3.5210
1'4.1740
2.0000

-

2.0000
2.0000
49000
4.•,1600
20400
19.2000
1.7850
.
RAZEM1

ZESTAWIEN1E,SPRTĘTU

WC_płymIca_20i8

Lp.
i. wychig
2 ..vyciggl
3. YoJt40"
4~9'
5, I.vyg149—
6. wychri"'
-7. wyd,43t1
. "
wyotg
n
Wyciąg jecInomoszt. eloktr.0.51
8rodek1nmpoltowy
Samochód skrzykdo 5.01(1)
—12. Samochbd okrzyn.do 5.01(1)
13. kodak tronsporloffif
14 środek transpD5Ttivs,
—15. Srodek tninspOrlo4W"
—
r—mpo
16. środek
---—
ra
nowr
' 17 6rodek transportowi— —

46FIDT STD WTeli6.436iticiindk 10200

im
-9
n rg
m-g
m-g
!_ns
m-g
mi
nrg
91-9

m-g.
m-g

_

m-9
m-g
in-g
m
m-11

Ilość
_ Conalodn.
02571
0,1513
—
0.1201
0.1174
0.0007
0.0047
0.6992
0.1118
.0.0320
0.0228
0.5040
0.0560
0.0998
0.6518
-

0.0959
- 00011

.. .
RAZEMI

Warto t

Inwestor
Prokuratura Okręgową w Zielonej Górze
ul. ParlyzantóW 42
65 -332 Zielona Góra

Wykonawca:

Kosztorys ofertowy - ślepy Nr:
Nazwa buctovvy: Zielona Góra
Adres budowy: ul. Partyzantów 42, Zielona Góra
Obiekt Prokuratura Okręgowa
Tytuł Rodzaj robót Roboty sanitarne - piwnica
Załączniki:
Wa I ulti:PLN

Sy.steni koszSrysów,an-in 'VVINBVIP Kószżćvt-y:s Prof (wer. 2011.30)
str 3

Przedmiar robót
Obiekt
Rodzaj robót:
Adres budowy:
Lp Secyfikacja
techniczna

.
Prokuratura Okręgowa
Roboty sanitarne - piwnica
ul. Partyzantów 42, Zielona Góra
Podstawa
ustalenia

Opis robót
3

2

1

Obmiar

Jedn.
miary

Wymiana instalacji wodociągowej w pomieszczeniu wc piwnica

1.
I'

KNR 4-020114-01- Demontaż rurociągu stalowego
ocynkowanego o średnicy 15-20 mm
040

m

10,00

2

, KNR 402011402- Demontaż rurociągu stalowego
ocynkowanego o średnicy 25-32 mm
040

m

6,00

3

KNR 4-020131-03- Demontaż zawoni czerpalnego
(wypływowego) o średnicy 15-20 mm
020
bez korkowania podejście

szt

7,00

4

KNR 4-020132-01- Demontaż baterii umywalkowej lub
zmywakowej
020

szt

2,00

5

KAIR 4-020235-06- Demontaż umywalki
090

kpi

ZOO

6

KAIR 4-020235-08090

Demontaż ustępu z miską fajansową

kpi

2,00

7

KAIR 4-020111-02- Wstawienie trójnika z żeliwa
ciągliwego ocynkowanego o średnicy
020
25-32 mm

szt

2,00

,

,,

8

KAIR 4-020010-01- Demontaż wentylaton5w
promieniowych z wirnikiem
020
osadzonym na wale o średnicach
I
otworów ssących do 200 mm
(Wacetob zeszyt 2/98)

szt

2,00 i

9

KNR 4-020010-01- analogia ponowny montaż
wentylatorów po wykonaniu robót
020
budowlanych

szt

ZOO

KNR 4-020111-01- Wstawienie trójnika z żeliwa
ciągliwego ocynkowanego o średnicy
020
15-20 mm analogia wstawienie
dwuzłączki i kształtki przejściowej
stal/Pex w celu paczenia
istnielacego rurociągu cyrkulacji
nową rurą Pex

szt

10

System kosztorysowania W1NBUD Kosztorys 'Prof (wet. 2011.30)
str 2

,
1,00

szt

4,00

szt

1,00

Wożenie rurociągu z rur
warstwowych Geberit Map/a Rex o
średnicy zewnętrznej 16 mm

m

10,00

KNR 2-156060102-040

Ułożenie rurociągu z rur
warstwowych Geberit Mepta Flex o
średnicy zewnętrznej 20 mm

m

3,50'

15

KNR 2-156060103-040

(Bożenie rurociągu z rur
warthvowych Geberit Mepla w
• sztangach ó średnicy zewnętrznej 26
mm

m

3,00

16

, KAIR 2-1560601' 04-040

Ubożenie rurociągu z rur
warstwowych Geberlt Mapie w
• sztangach o średnicy zewnętrznej 32
mm

m

6,00

17

KAIR 2-156060202-020

Zamontowanie łączników Geberft
Mepla o średnicy 20 mm

szt

6,00

18

KNR 2-156060208-020

Pokolenie armatury Geberit Mepla o
średnicy 16-26 mm

szt

6.00

19

KNR 2-15W012703-040

Próba szczelności instalacji
wodociągowych z rur PVC o średnicy
do 63 mrn,w budynkach
niemieszkalnych

m

2Z50

20

KNR 2-15W011601-020

Dodatki za podejścia dopływowe do
zaworów
czerpalnych,batedi,mleszaczyhydran
tow itp.,w rurociągach z PVC,o
polączenlusztywnym.średnicy
zewnętrznej 20 mm - analogia

szt

8,00

21

KAIR 2-15W01320110-020 .

Zawory przelotowe proste o średnicy
nominalnej 15 mminstalacji •
wodociągowych z rur z polipropylenu
- zawory do spłuczki

szt

2,00

szt

4,00

11

KNR 4-020111-02- Wstawienie trójnika zieliwa
ciągliwego ocynkowanego o średnicy
020
25-32 mm analogia wstawienie
dwuzłączki i kształtki przejściowej
stal/Fox w celu polączerna
istnIejacego ~elegii cieplej wody i
zimnej z nową rwą Pex

12

KNR 2-15(1030403-020

Podejścia do plonów C.o. o średnicy
zewnętrznej 18 mm analogia
wykonanie podejścia do nowego
rurociągu wody cieplej [zimnej o
srednicy 20 mm Pex

13

KNR 2-156060101-040

14

22

KNR 2-15W01320111-020

[

i

Zawory przelotowe kulowe o średnicy
nominalnej 15 ~instalacji
wodociągowych z rur z polipropylenu
do umywalek kałowe

System kosztorysowania WINBUD Kosztotys Prof (wet. 201( O)
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szl

2,00

Dodatek za wykonanie podejścia
odpływowego z syt! kształtek M/C
kanalizacyjnych o średnicy 50 nut? o
.Polączeniach wciskowych

podejśc.

2,00

KNR 2-15W02 11 03-179

Dodatek za wykonanie podejścia
odpływowego z rur i ksżteltek PVC
kanalizacyjnych o średnicy 110 Mm o
poląCzeniach wciskowych

pódejśc

200 '

26 .
'

KNR 2-15W023303-090

Uśtępy z Płuczką ustąpoWą typti
"kompakt"

'KPI

2,00

27

KNR 2-15W02300201-090

Umywalki pojedyncze porcelanowe z
syfonem gruszkowym,z tworzywa
sztucznego

kpt

28

KNR 2-15W023005;090

Postumenty.porcelanowe do
umywalek

kpt

200 1

29 .

KAIR 0044010101-040

Izolacja rurociągów o Średnicy
zewnętrznej 12-22 mm, otulinami
Thennaflex FRZ-C - '
jednowarstwowyrni Grubość iżolacji
6 mm

in

13,50

30

KNR 0044010102-040

Izolacja rurociągów o średnicy
zewngirznej 2845 Mm, otulinami
Thermaffez FRZ-C jednowarstwowymi Grubość izolacji
6 mm

m

9,00

23

KNR 2-15W013501-020

Zawory wodne czemalnejnosigne o
średnicy nominalnej 15 mm
czerpalne dla sprzątaczek

24

KNR 2-15W0211,
01-179

25

System kosztorysowania "BUD Kosztorys Prof (wer. 20 1 1.30)
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2,00
i

i

Kosztorys ofertowy
Lp.

Opis liozytji kasztorysouych

~stawo

110/t.

J.m.

Cćnajedn.

Wartoe

4

5

6

7

wvetny
1

3_.
Wymbum Inst4lAcli wododawswej W pominzaenla we
pilnika

2

1

1000

m

.. o o S:tablicy 25,32 ,

6.00

m

J o XsednicY 15-20

7,00

34,1

Peemmtd baterii utnywrilkowej htb int)heatXneej

2,00

ni

Demonlid umywalki

2,00

1;p1 i

2,00

kpi,

2,00

szt

llemontaturnolaiardwprondeniaych s telidtiklem osathommi
na iw/e o iredniorth onronite swych do 200 mm (Wacetob
zeny t .2/93)
_
analogio ponowny morticd wenhimorów po t)*onania robót
6ndoulanyth

2,00

521

2.00

591

leameitnir ridynika z żeliwa ciallago acjzikmarnago o
budnicy 13,20 mm analogio troinsiettle diaclics.ki thatahli
przejściowej Stal/Pex w .eeld połączenia lititicjittego ruraiągu
cakulacil natną mw Pax

LOT)

at

1

KNR 4-02
0114-01-040

Deamintd rurociągu stalowego ocadunranegn o Ireditiot 15-20
mm

2

KNR 442
011442440

Damonatt rurociągu stalowego °tynkal
mm

3

KNR 4-02
013143-020

Domantat saworti calutkiego (u‚pleiven
nim bez kordowcun a podejścia

4

KNR 442
0132-01-020
KNR 4-02
0235-06490
K NR 4-02
0235-08-090
KKR 4412
011142-020

5
6
7

8

KNR 442
00i0-01-020

9

KNR 4-02
0010-01-020

10

KNR 402
0111-014)20

L

•

, Daania ustępu s. miskokrunsaha
:
: Warnalente. trójnika z alina cmglhvego ocalkowmtego o
Xrednity 25-32 mm

II

KNR 4-02
011142420

Wsunrienie trójnika: Zahucz ciqgl iWir$0 (zapikowanego o
bednio, 25.32 inm etnologia wsiadanie ~Sitaki 1.1tataliki
przejtclowil suiliPex .ir celni pokazana lstniejacego rurociagu
cieplej troaS. i zimnej z nową rurą Pa

4,00

sil

12

KNR 2-151/
030443420

:Parkjkla ehs pinnaw Co, o Xrednicyseirnętnnai 18 mm
Magia ghononte podatek do nate ninami wody
cieplej- i zimnej o :reali, 20 nim Pax

1,04

574

- 13

: KNR 2-150
0601-01-040

Gehertti1tepla Ha o

10.00

m

14

KNR 2-156
0601-02440

Walenia rurociągu z rur warstwayelt Cebuli Magla Raso
bednie>. zeteneirprti 20 mm

3,50

m•

15

• KNR 2.1 .50
0601-03-040

illeanie .mratiopi z sur teantivineyell Ceber* Mapka
sztangach u traria/ty zawneirarej 26 mm

3,00

m:

16

izm( 2-15G
060144440

Ulcdente mroziw, z aur warstwtoryth Gettach Mapki te
aziangatir n Średnicy znenętaiej 32 nin7

6.00

M

.17

KNR 2-15G
0602-02420
• KNR, 2-156
06024184)20
i KNR2-15W
0127-03-040

.Zdzintintaanie Igaiiikch e Ceiku 1 'Skoki o kanio, 20 mm

6,00

sz .

Mączenie ormattayGeberti Mapie o średnicy .1646 mm

800

57.1 '

Palba aaelnoici instalacji wraltxdamtali z tur %ft o
ilrednicy do 63 mm.tv budynkach nitimleakaboth

22,50

m

8.00

SZ1

:18
19

20

KN R 2,•15W
Ol 16-014120

Illalante ‚trociami: z nit Ira/Strow,
średnicy audtatrzal 16 rum

Doilatk( za podejścia dopływowe do Peat&
cerpOlnyckhaterihmieszarsyJhrbontów 10„w rurociągach s
Piri7,o politteninszownymkednicy.awricianej .20 mmanalogia

System kosztorysowania WIT<BUI) Kosztorys Prof (vier. 201)30)
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I
21

3
2
&waty pnelowire prom- o scrednity ~Swing] 15
NR2-1SW
0132-0110-020 99/08.staloW tf0tIocigg0b5r.h t rto t pofiparyttinn - :<0[.wy do

4

6

S

200

wis

4P0

mi

sn

7

grIzitt.ki

22

2.mroryprzektowe kulowe o trednicy nomMalnel 13
,KNR 2-15W
0132.011:1•020 mm.instatacji wodotlqgoicych r no r polipropylenu dn
umpfnlek Aardkre

23

KNR 2-15W
0135-01-020

7..awmy .w0c10, c.2rpdlne,moslężne o irmlnleyt0m100fnel /5 mm
czttptdne dla 4onqttraik

2,00

24

KNR 2-15W
0211-01-179

Dod400* za Itykommitir pozlćjścin oelpÓmtwega z rur 1 ktralkik
Pst kanalWóryprh o kethitty 50 mm o poNceniath

2,00

25

KNR 2-15W
0211-03-179

15,311affiktal#3*Onlmit pootejkla attrwmveg0 z ryr 1 kektItek
PIrkgtnaktacyny/la o śred016 110 mm- o prilm-tiiketh
wtiskulitth

26

i/step z pherzla; ustępnuapu "kompakt"
KNR 2-'1SW
!
_
0233-03-090
Umingalk-1 pi‚jeciimrte pontkmowo. z 4.1,..10
KNR 2-1SW
0230-0201-M tworzywa sztuczkt^ga

27
28
29

30

KNR 2-15W
0230435-090!
KNR 00-34
0101-01440
KNR 00-34
0101-02-040

p6dej5.

e.

t/skali:1'th

gru44%t)7fl.r.

. lonowe da .rnnywalek
~tknie lió,porre
kolai° ruSIQgthi , g średnicy nnvrthor 12-22 mmi
otulinami Thormaj14,3101Z-C •jerInmparsnrowyml. Grubd3
I holarJ16 omm
28-35 mm.
owi/nami 712tmajtex FRZ-C -ltdrowarstirownnt Cmlx«
holś.41 6 mm

! liolorla rureclqgów o bednie, anrnętr:

2,170

•

ptidej5
C.

2,00

kpi

2.00

kpi

2.00

kpi

13j0
,m

9,00

m

Itrizent:
Razem kosztorys:
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OPIS TECHNICZNY
do kosztorysu na remont pomieszczeń zlokalizowanych na I iII piętrze
w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu istniejących pomieszczeń.
2, PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Zamawiającego,
uzgodnienie zakresb z Zamawiającym, oględziny i pomiary z natury,
CEL OPRACOWANIA
Poprawa stanu technicznego pomieszczeń.
OPIS TECHNICZNY ZAKRESU ROBÓT
4.1. Roboty ogólnobudowlane.
Roboty budowlane swym zakresem obejmują pomieszczenia sanitarne na I i II
:Piętrze oraz korytarz na I piętrze. Drzwi pomiędzy przedsionkami a WC oraz drzwi
wejściowe z korytarza należy wymienić na nowe. W pomieszczeniach WC
zamontować nowe drewniane laminowane ościeżnice regulowane, przylgowe.
W wejściu z korytarza zamontować drewnianą laminowaną ościeżnicę stałą,
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice w tym samym systemie
z przylgą.
I kolorze(należy ustalić z Inwestorem). Skrzydła otwierane na zewnątrz
pomieszczenia. Skrzydła drzwiowe wyposażone w kratki nawiewne
o powierzchni 220 cm2 i klamki z szyldami. Istniejące płyty dekoracyjne Wożone
na istniejącej konstrukcji sufitu podwieszonego należy wymienić na nowe na całej
powierzchni pomieszczenia. Przed założeniem płyt należy usunąć z sufitu
powstałe wykwity po zalaniu. Należy pomalować ściany powyżej płytek w WC na
I piętrze. Malowanie ścian i sufitu korytarza na I piętrze należy wykonać w taki
sposób aby zachować parametry techniczne oraz kolorystykę identyczną z
istniejącą. Malowanie wykonać metodą natrysku w systemie Caparol w
kolorystyce, nasyceniu i jasności uprzednio stosowanych. Sufit - Umbra Weis
L92C4H95, Ściany — podkład Umbra Weis L92C4H95, wierzchnia Onyx 105
L75C23H70, Siana 105 1.78C19H65, Amber 90 L87012H62. Warstwy wykonać
na uprzednio zagruntowanych powierzchniach. Wentylacja - należy wykonać
wymianę odcinka rury spiralnej-aiuminiowej z: podłączeniem do odprowadzenia i
wentylatora oraz wymianę wentylatora łazienkowego o wydajności do 180 m3/h z
kontrolka pracy i ze zwłoką w wyłączeniu do $ min oraz podłączeniem do
istniejącej instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna, oprawy 1 osprzęt bez
zmian.
Powstały gruz i inne materiały z demontaży należy wywieźć na wysypisko.
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Załącznik nr 2do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.42.2018

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie prac remontowych zalanych pomieszczeń i korytarzy na I i II
piętrze oraz dwóch sanitariatów położonych w piwnicy budynku Prokuratury
Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42

Dane Wykonawcy:
nazwa:
adres:
numer faksu:

numer telefonu:

. numer NIP:

numer REGON.
email:
nr rachunku bankowego

Składamy ofertę na wykonanie całoś ci przedmiotu zamówienia objętego
zapytaniem ofertowym sygn. PO VII WB 262.39.2018 za cenę ryczałtową:
zł

cena całkowita netto:

złotych)

(słownie:
podatek VAT w wysokości
(słownie:
cena całkowita brutto:
(słownie -

%, tj

zł
złotych)
zł
złotych)

(wskazać liczbę miesięcy) - miesięcznej
Oświadczamy, że udzielamy
gwarancji na wykonane prace remontowe.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone,
a w szczególności:
a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

spełniamy warunki określone przez Zamawiającego,
akceptujemy warunki i termin płatnoś ci tj. 21 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego faktury VAT,
akceptujemy wzór umowy,
w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
5. Załączniki:
kosztorys ofertowy,
kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

, dnia
(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
sygn. PO VII WB 262.42.2018

Klauzula informacyjna (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prokurator Okręgowy z siedzibą przy
ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail
selcretariat@zielona-gora.po.gov.pl
Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737,
e- mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na remont pomieszczeń sanitarnych na I i H piętrze,
na korytarzu I piętra oraz pomieszczeń sanitarnych w piwnicy budynku
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, przy ul. Partyzantów 42,
sygn. PO VII WB 262.42.2018, prowadzonym w trybie procedury udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cal)/ czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa
wart. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

- * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

- WZÓR UMOWY -

Umowa nr 42/NP/2018
r. pomiędzy:

zawarta w Zielonej Górze dnia

Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra, 000000448, NIP 929-14-56-582,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a
z

przy

siedzibą

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

ul.

pod numerem

przez

, NIP

, REGON

, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanymi razem w dalszej części umowy Stronami została zawarta umowa,
następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót
budowlanych, polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku
przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, zgodnie z ze szczegółowym opisem
prac zawartym w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją techniczną, dotyczącą
przedmiotu umowy oraz że warunki prowadzenia robót, które będą prowadzone
w czasie użytkowania obiektu przez Zamawiającego, są mu znane
i nie wnosi, w tym zakresie, żadnych zastrzeżeń.

*2
Wartość robót objętych niniejszą umową ustala się, zgodnie ze złożonym
formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 będący integralną częścią
zł

niniejszej umowy na kwotę

),

brutto (słownie
w tym VAT

zł, należną za wykonanie całego przedmiotu

zamówienia, która stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena obejmuje całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz wszelkie inne składniki
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględnia
wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu
zamówienia — wynikające zarówno z dokumentacji technicznej, przedmiaru
robót, warunków i obowiązków okreś lonych przez Zamawiającego. Ponadto
Wykonawca w swoich kosztach uwzględnił koszt robót tymczasowych, utylizacji
odpadów, prac towarzyszących itp.
Rozliczenia będą następować na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru
częściowego oraz protokół odbioru końcowego.
Nośniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy są
niezmienne przez cały okres realizacji umowy.
Rozliczenie szczegółowe robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym. Suma rozliczeń nie może przekroczyć
kwoty określonej w ust. 1.
Wykonanie robót dodatkowych wymaga odrębnego pisemnego zlecenia
Zamawiającego.
Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca, w szczególności są to koszty związane z:
uzyskaniem atestów, certyfikatów i koniecznych dla realizacji postanowień
umowy,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
zakupem i kosztami zakupu wszelkich materiałów, urządzeń i maszyn wraz
z ewentualnymi podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi,

magazynowaniem i składowaniem oraz transportem,
korzystaniem z punktów poboru wody i energii elektrycznej, rozliczanej
ryczałtem z Zamawiającym,
uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu prac i utrzymaniem
czystości w trakcie ich realizacji,
obsługą gwarancyjną,
ubezpieczeniem terenu budowy oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia, przez cały okres realizacji umowy.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ponadto wszelkie ryzyko
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich
kosztów związanych z realizacją robót okreś lonych w niniejszej umowie.

§3
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia,
odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał wykonawczy, zapewniające
wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu umowy wykorzystać
tylko materiały fabrycznie nowe. Materiały, które zostaną zastosowane
do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać ściśle co do jakości
wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego. Muszą one posiadać
stosowne atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać
Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać,
w stosunku do wskazanych w kosztorysie materiałów, certyfikat zgodności
właściwości z tymi określonymi w projekcie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz
materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót
wykonanych na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych
materiałów.
Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę
na własny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość prac wykonanych
w ramach niniejszej umowy.

§4
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić na placu budowy w dniu jego przekazania
odpowiednie do potrzeb Wykonawcy przyłącza wody i energii elektrycznej oraz
zapewnienia nadzoru inwestorskiego na czas realizacji robót.

§5
Wykonawca oświadcza, że:
posiada doświadczenie, wiedzę, potencjał techniczny, osoby zdolne
do wykonania przedmiotu umowy oraz zdolności finansowe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie istnieją przyczyny, dla których mogłoby
zostać wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu budowy, stanu
obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem
umowy, celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania umowy; koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca
i w związku z powyższym Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne
przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy ani dodatkowe płatności z tego tytułu;

uzyskał we własnym zakresie wszelkie uzgodnienia związane z realizowanym
przez siebie przedmiotem umowy;
zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy niezbędne
do wykonania umownego zakresu robót;
zachowa w tajemnicy wszelkie informację i dane, w których posiadanie wszedł
w związku z realizacją niniejszej umowy.

§6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizowane roboty.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązany jest, w porozumieniu z Zamawiającym, sporządzić harmonogram
prac.
Zmiany do ustalonego harmonogramu należy zgłosić Zamawiającemu
w terminie 5 dni roboczych przed ich realizacją.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren oraz miejsce, na których będą
realizowane roboty oraz będzie dbał o ich stan techniczny i prawidłowość
oznakowania oraz zabezpieczenia przez cały czas realizacji.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich
warunków bhp na terenie realizacji prac oraz za swoje działania lub zaniechania
przed Policją i innymi służbami publicznymi.
Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy na bieżąco będzie wywoził
wszystkie odpady, śmieci lub zbędne materiały na wysypisko śmieci.
W przypadku zaniechania przedmiotowych czynności porządkowych mogą one
zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wykona i ukończy roboty z najwyższą starannością i zgodnie
z warunkami niniejszej umowy oraz usunie wady robót w stopniu
zadowalającym Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu realizacji prac przed
możliwością poniesienia szkód wyrządzonych Zamawiającemu oraz osobom
trzecim.

9. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy dostarczaniu
informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji
umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie
od daty podpisania umowy do 17 grudnia 2018 r.
Za zakończenie robót uznaje się dzień, w którym zostanie spisany protokół
końcowego odbioru robót podpisany przez przedstawicieli Stron.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy
w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty podpisania umowy.
Roboty zanikające będą podlegały odbiorom. Odbioru robót zanikających będzie
dokonywał Inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego,
na zgłoszenie Wykonawcy w terminie co najmniej 3 (trzech) dni roboczych
przed planowanym odbiorem. Odbiór zostanie potwierdzony stosownym
dokumentem „Protokołem odbioru robót zanikających."
Rozliczenie robót będących przedmiotem umowy będzie następować
na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.
Faktury częściowe będą sporządzane w oparciu o harmonogram prac oraz
protokół częściowego odbioru robót.
Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej, sporządzonej
w oparciu o końcowy bezusterkowy protokół odbioru robót.
Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi na piśmie
w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym odbiorem.
W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru końcowego, nieistotnych wad
w przedmiocie umowy (m.in. niedoróbki, niska jakość wykonania prac)
rozliczenie nastąpi dopiero po usunięciu, w wyznaczonym przez Strony terminie,
przedmiotowych wad.
Na okoliczność opisaną w ust. 8 sporządzony zostanie stosowny protokół
odbioru robót z wadami.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia
Zamawiającemu na dzień odbioru wszystkich wymaganych prawem oraz przez
Zamawiającego dokumentów, w szczególności: świadectw, certyfikatów,
wyników prób, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, kart
gwarancyjnych producentów urządzeń oraz dokumentację odbiorową.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania
go Zamawiającemu protokolarnie w dniu odbioru robót.
W przypadku niedochowania obowiązków opisanych w ust. 12 prace
porządkowe wykona Zamawiający i obciąży Wykonawcę kosztami, a należność
potrąci z faktury wystawionej za przedmiot umowy.

§8
Zamawiający ustanawia nadzór inspektorski:
(numer telefonu:

), który działa

e-mail.

w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo budowlane oraz w treści
umowy zawartej między nim a Zamawiającym.
Wykonawca wyznacza na Kierownika budowy
(uprawnienia budowlane nr
w

zarejestrowana pod nr

, przynależność do LOIIB
), który posiadać będzie

pełne uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy względem Zamawiającego
pod nieobecność innych przedstawicieli Wykonawcy. Osoba Kierownika
budowy Wykonawcy wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, który
w każdej chwili może cofnąć zatwierdzenie. W takim wypadku Wykonawca ma
obowiązek natychmiastowego skierowania do pełnienia fiinkcji Kierownika
budowy innej osoby, która gwarantować będzie spełnienie warunków niniejszej
umowy
i uzyska akceptację Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa zmienić Kierownika budowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego, wyrażonej w formie aneksu do niniejszej umowy.

9
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w ciągu 21 dni kalendarzowych, od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawianych faktur VAT, sporządzanych na podstawie protokołów,
potwierdzonych przez właściwego Inspektora nadzoru.

no
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
6% całkowitej ceny brutto umowy, co stanowi kwotę:
złotych),

zł (słownie:

wniesione w formie

Zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pełnej wartości, najpóźniej w dniu
zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie
zwrócone w terminie 15 dni roboczych od daty wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za
wady w wysokoś ci 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie 15 dni roboczych po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi
za wady.
Potrącenie dokonywane będzie proporcjonalnie z każdej faktury wystawionej
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

11
1. Wykonawca oświadcza, że na cały przedmiot umowy gwarantuje jakość
i przyjmuje odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie
(słownie:

) miesięcznej gwarancji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sporządzenia bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego robót.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
ich zgłoszenia.

§ 12
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót w stosunku do terminu
końcowego — w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia
za każdy dzień opóźnienia,
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy — 10,0 % wartości brutto przedmiotu
zamówienia.

2. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie do 17 grudnia 2018 r. może
spowodować rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.
3.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli
wysokość kar umownych nie pokryje szkód poniesionych przez Zamawiającego.

§ 13
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy
na sumę nie niższą niż

złotych i zobowiązuje się do utrzymania umowy

ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

§ 14
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie
w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności związanych z:
1) zmianami technologii wykonania prac remontowych za zgodą Zamawiającego,
gdy powoduje to polepszenie warunków technicznych bądź użytkowania lub

istniejące rozwiązania będą niemożliwe do wykonania bądź niefunkcjonalne,
trudnymi warunkami atmosferycznymi,
innymi obiektywnymi utrudnieniami niezależnymi od Wykonawcy,
zmianami, które nie wykraczają poza okreś lony przedmiot zamówienia
(np. określenie warunków płatnoś ci, sposobu prowadzenia rozliczeń itp.).

§ 15
Zamawiający w przypadku zastrzeżeń co do jakoś ci wykonanych robót powoła
rzeczoznawcę na koszt Wykonawcy.
W przypadku gdyby zgłaszane zastrzeżenia okazały się całkowicie niezasadne,
koszty wydania przez rzeczoznawcę opinii ponosi Zamawiający.

§ 16
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników Wykonawcy w chwili
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
§ 17
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Załą_czniki:
Załącznik nr 1 — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 — formularz ofertowy(oferta),
Załącznik nr 3 — kopia polisy ubezpieczeniowej

Wykonawca

