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UMOWA  Nr  DT-2221-14/18 

     PROJEKT 
zawarta w dniu ……………….. pomiędzy  

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza 

Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin 
który reprezentują: 

 Dyrektor – dr n. med. Konrad Jarosz 

Z - ca Dyr. Ds. Ekonom. Fin. – Gł. Księgowa -  Sabina Kropielnicka  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a:  

  

NIP:                          REGON:  

 
Zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
w oparciu o wyniki przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego 

badania rynku, na podstawie notatki służbowej z dnia…..r. i uznania  oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej. Z uwagi na fakt, iż zamówienie to nie przekracza wyrażonej w złotych 

polskich równowartości 30 000 Euro, nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. z 2010 r. , Dz. U nr 113, poz.759 ze zm.). 

 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem zamówienia jest:   

„.Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów 

Dziedzicznych dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej, z ich dostosowaniem do 

wymogów Państwowej Agencji Atomistyki” 

§2 

Podstawa realizacji przedmiotu umowy 
Dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji przedmiotu umowy oraz stanowiącymi 

integralną część niniejszej umowy są; 

1. Oferta Wykonawcy - załącznik Nr 1; 

2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych– załącznik Nr 2. 

3. Kosztorys uproszczony Wykonawcy opracowany przez Wykonawcę, na podstawie 

opisu przedmiotu zamówienia, i przedłożony Zamawiającemu w trybie i w sposób 

wskazany w ogłoszonym zapytaniu ofertowym – załącznik Nr 3 

4. Zakres objęty remontem – załącznik Nr 4 

 

§ 3 

Zakres świadczeń Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez 

Zamawiającego i umieszczoną w ogłoszeniu, oraz że po szczegółowym jej zbadaniu nie 

zgłasza do niej uwag i uznaje ją za wystarczającą podstawę do prawidłowej i pełnej 

realizacji Przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że prace budowlane, które nie zostały opisane lub ich opis nie 

jest pełny, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla 

osiągnięcia celu umowy tj. prawidłowej i pełnej realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

wytycznymi Zamawiającego.   

3. W razie pojawienia się rozbieżności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy 

wynikających z poszczególnych dokumentów wymienionych w §2 przyjmuje się, że 

Wykonawca podjął się wykonania prac w najszerszym możliwym zakresie. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w drodze wyboru najkorzystniejszej 

oferty na kwotę ryczałtową:     zł plus podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystko, 

co jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z  prawem i sztuką budowlaną 

osiągnięcia celu w postaci zrealizowania Przedmiotu Umowy , a Wykonawca składając 

ofertę  zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i uzyskał wyczerpujące 

odpowiedzi na wszystkie istotne pytania. 

3. Strony ustalają, że zapłata za wykonane roboty nastąpi po przedłożeniu przez 

Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru robót w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru prac, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawionej przez niego faktury dołączyć: 

a) oświadczenie, o braku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

zamówienia objętego fakturą lub w przypadku korzystania z podwykonawców 

oświadczenia wskazującego ich nazwy, siedziby, powierzone zakresy prac związane 

z przedkładana fakturą oraz przewidziane za te zakresy prac wynagrodzenia. 

Odpowiedni obowiązek istnieje w stosunku do dalszych podwykonawców ich 

podwykonawców itd.. 

b) w przypadku, gdy przedkładane wraz z fakturą oświadczenie wskazuje na 

podwykonawców lub na podwykonawców i ich dalszych podwykonawców dla 

uzyskania płatności za przedkładaną fakturę Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców lub 

podwykonawców i dalszych podwykonawców zawierające stwierdzenie o uzyskaniu 

należnego wynagrodzenia za etap prac przypadający na dany pomiot w zakresie 

przedkładanej faktury lub niebudzące wątpliwości dowody zapłaty wynagrodzenia 

tym podmiotom.  

c) w przypadku, gdy formą zapłaty jest umorzenie długu pieniężnego na skutek 

potracenia, czy też innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego dla uznania 

pracy za rozliczoną wymagane jest pisemne oświadczenie wierzyciela o uznaniu 

umorzenia  

5.  W razie nie dostarczenia oświadczenia o występowaniu lub braku podwykonawców 

Zamawiający wstrzymuje płatność faktury do czasu przedłożenia takiego oświadczenia. 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w ust. 4 

lit b) i lit c) (powyżej) Zamawiający wstrzymuje płatność w części odnoszącej się do 



 

WM/KJ Strona 3 z 9 

Umowa DT-2221-14/18 

 

brakującego rozliczenia z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na 7 (siedem 

dni), po czym dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy chyba, że termin płatności ustalony w umowie pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami jest dłuższy, gdyż w 

takim przypadku Zamawiający dokonuje płatności w tym terminie nie dłuższym jednak 

niż 30 dni od dnia odebrania  prac i otrzymania faktury 

6.  Wszelkie płatności dokonane przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców zwalniają Zamawiającego z jego długu pieniężnego 

względem Wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie dokonanej zapłaty. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów płatności, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek za zwłokę w 

wysokości ustawowej. 

9. Z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potrąca 

się ryczałt z tytułu odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej w wysokości 0, 5 % 

wynagrodzenia powiększony o podatek VAT. 

10. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom 

trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 5 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych oraz odszkodowanie 

zgodnie z art. 471 kc. 

2. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 000,00 zł. 

b) Za każdy dzień opóźnienia w realizacji  przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł.  

c) Za każdy inny niż wymieniony w lit a) lub lit b)  przypadek nienależytego lub 

sprzecznego z umową wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. ( w sytuacji,  gdy zdarzenie 

ma charakter ciągły lub powtarzalny, to za jeden przypadek uznaje się 

występowanie zdarzenia w jednym dniu). W przypadku, gdy suma przypadków 

określonych w niniejszej literze prowadzi do zastosowania skutku z lit. a) ogólna 

kwota kary umownej w takim przypadku będzie sumą wszystkich naliczonych kar, 

postanowienie to dotyczy między innymi przypadków niedopełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków formalnych względem Zamawiającego związanych z 

podwykonawcami,   

d) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek zgłoszonych w trakcie odbioru  

robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł.    

e) Za każdy dzień opóźnienia w stawieniu się  Wykonawcy na zgłoszenie usterek 

powstałych w trakcie trwania gwarancji na  wykonane prace Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł.   
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f) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek gwarancyjnych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł.   

3. Kary umowne należą się Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody. Kary 

umowne stają się wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu. Zamawiający 

zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

w tym również z tytułu braku możliwości korzystania z pomieszczeń Szpitalnych w 

trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych. 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu  24 miesięcznej gwarancji jakości ( zwanej dalej : 

„gwarancją”) na wykonane prace stanowiące przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, z 

zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

3. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin stawienia się 

Wykonawcy na zgłoszenie usterek gwarancyjnych wynosi max. 3 dni. 

4. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zgłoszenia celem naprawy usterek powstałych w trakcie trwania gwarancji 

Zamawiający ma prawo zlecić innemu Wykonawcy usunięcie usterek, a kosztami 

obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym prawo do naliczania kary umownej 

przewidzianej w § 5 ust. 2 lit. e) do czasu zgłoszenia się wykonawcy zastępczego. 

5. Termin usunięcia usterek gwarancyjnych będzie każdorazowo ustalany z 

Zamawiającym, ale w żadnym przypadku nie będzie on mógł przekroczyć dwukrotności 

technologicznego czasu wykonania danych prac. 

6. Termin na zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady upływa po 3 miesiącach po 

wygaśnięciu odpowiedniego terminu gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli reklamował wadę przed 

upływem tego terminu. 

§ 7 
Terminy realizacji 

1. Zadanie będące przedmiotem umowy zrealizowane będzie w  terminie 45 dni 

kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania obiektu.  

2.  Z uwagi na czynny obiekt mogą wystąpić przerwy w realizacji robót. 

3. Zamawiający protokolarnie przekaże obiekty przeznaczone do remontu do 7 dni od daty 

podpisania umowy ( czas na skompletowanie i przygotowanie materiałów ).  

4. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 

5. Strony ustalają, że będą przeprowadzane następujące rodzaje odbiorów: 

a. częściowe odbiory dotyczące robót ulegających zakryciu. 

b. odbiór końcowy zakresu robót określonego w § 1, 

c. odbiór ostateczny na zakończenie okresu gwarancyjnego i rękojmi.  

6. Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu  pisemnie (z określeniem daty) zakończenie 

robót i gotowość do ich odbioru. Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie. 
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7. Odbiory robót następować będą protokołami spisanymi i potwierdzonymi przez obie 

strony w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę. 

8. Roboty ulegające zakryciu zostaną odebrane protokołem częściowym po wcześniejszym 

zgłoszeniu ich do odbioru przez Wykonawcę. 

9. Po zakończeniu robót spisany zostanie końcowy protokół robót. 

10. Termin usunięcia usterek zgłoszonych w trakcie odbioru robót wynosi 3 dni od daty ich 

zgłoszenia. 

11. Do odbioru przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia komisję powołaną 

przez Z-cę Dyr. ds. Eksploatacyjno Technicznych reprezentującego Zamawiającego. 

12. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy źródeł poboru wody oraz 

energii elektrycznej, na warunkach zawartych w § 4 ust. 9. 

 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 i § 3 oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. 

2. Stosowanie materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną oraz dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów 

fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz 

roszczeń osób trzecich i stanowiących własność Wykonawcy. 

Wykonawca przed wbudowaniem wszystkich dostarczanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną materiałów przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia niezbędne atesty i 

certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie w obiektach służby zdrowia.  

3.  Wykonawca udostępni plac budowy innym wykonawcom procesu remontowego 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie przewidzianym 

normami BHP, jak również ochrony mienia Zamawiającego oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

5. W związku z pracą Szpitala w ruchu ciągłym Wykonawca ma obowiązek zgłaszania w 

Dziale Technicznym (tel. 425 32 74 lub 425 30 52) wszelkich wyłączeń i przełączeń 

mogących mieć wpływ na ciągłość pracy Zamawiającego. 

6. W związku z charakterem pracy Szpitala i koniecznością zachowania rygorów sanitarno-

epidemiologicznych, przestrzeganie przepisów sanitarnych obowiązujących w 

placówkach służby zdrowia dla personelu technicznego. 

7. Nie ograniczając obowiązków Wykonawcy wynikających z odpowiednich przepisów 

prawa Strony uzgadniają, że Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia terenu 

budowy aż do podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) ochrony mienia znajdującego się na tym terenie,  

b) zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

c) utrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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d) ochrony środowiska naturalnego, 

e) wyposażenia robotników w jednolite kombinezony robocze, 

f) niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych na tym terenie. 

 8. Zorganizowanie na uzgodnionym z Zamawiającym terenie zaplecza socjalno – 

magazynowego i zapewnienia wszystkim zatrudnionym odpowiednich warunków 

higieniczno – sanitarnych, 

9. Odpowiedzialność za wszystkie osoby odwiedzające plac budowy. 

10. Zakaz wprowadzania na teren budowy osób poniżej 16 roku życia. 

11. Całkowity zakaz palenie tytoniu na terenie budowy. 

12. Pokrycie szkód wynikających z uszkodzeń (np. zalania, itp.) wynikłych w trakcie 

realizacji zamówienia z winy Wykonawcy. 

13. Dokonanie uprzątnięcia placu budowy oraz wywiezienia i usunięcia wszelkich odpadów i 

pozostałości niezwłocznie po zakończeniu robót, 

§ 9  

Dokumentacja powykonawcza 
1. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

komplet certyfikatów i atestów wbudowanych materiałów, deklarację zgodności z aprobatą 

techniczną i atesty  do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia. 

2. Niedostarczenie tych dokumentów skutkować będzie nieodebraniem przedmiotu umowy 

do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. 

§ 10 

Przeszkody i utrudnienia 
1. Termin wykonania robót może ulec przedłużeniu w przypadku: 

a) przerwy w dostawach nośników energii lub wody trwającej ponad 5 dni, 

b) niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków wykonywania umowy, 

c) działania siły wyższej, 

2.  Przedłużenie terminu obejmuje wyłącznie okres bezpośredniego występowania przyczyn 

określonych w ust. 1. 

3. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót lub innych przyczyn potwierdza 

Zamawiający w oparciu o pisemny wniosek Wykonawcy. Ustalenie nowego terminu 

wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu. 

4. Zamawiający ma prawo nakazania Wykonawcy podjęcia określonych środków celem 

przyśpieszenia wykonania robót, jeżeli ma wątpliwości, co do możliwości dotrzymania 

przez Wykonawcę terminów określonych w § 7 umowy. Wszelkie koszty związane z 

realizacją nakazu obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma prawo do pisemnego sprzeciwu do nakazu Zamawiającego, w którym 

jest obowiązany wykazać, iż dotrzymanie terminu określonego § 7 nie jest zagrożone. W 

sprzeciwie Wykonawca ma podać szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska, ze 

szczególnym odniesieniem się do wskazanych przez Zamawiającego wątpliwości. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



 

WM/KJ Strona 7 z 9 

Umowa DT-2221-14/18 

 

 
      § 11 

                                                       Podwykonawstwo  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców.  

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej umowie o umowie o podwykonawstwo należy przez to 

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi pod-wykonawcami. 

3. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca zamówienia zamierzający w trakcie realizacji zamówienia 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:  

a) zakres rzeczowo-finansowy robót powierzony Podwykonawcy,  

b) część dokumentacji dotyczącą zakresu wykonania robót określonych w projekcie 

umowy; 

c) kwotę wynagrodzenia za roboty,  

d) termin lub terminy płatności z zastrzeżeniem lit. e) 

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

f) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy.  

g) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 

lub dalszymi Podwykonawcami, w tym zwłaszcza wynikających ze stosunków 

prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy, chyba że będą to czynności 

pisemnie uznane przez drugą stronę [§ 4 ust. 4 lit. c)].  

6. Zamawiający w ciągu 7 dni wniesie uwagi do przedłożonego przez wykonawcę projektu 

umowy, po upływie tego terminu uważać się będzie za jego zaakceptowanie Uwagi 

wniesione przez Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą 

muszą być niezwłocznie w niej uwzględnione. Poprawiony projekt umowy wykonawcy z 

podwykonawcą musi uzyskać ponowną akceptację Zamawiającego. 

7. Zakres prac powierzonych Podwykonawcy i przewidziane za jego wykonanie 

wynagrodzenie nie mogą przekraczać odpowiedniego zakresu prac przywdzianego w 

niniejszej umowie i wynagrodzenia dla Wykonawcy. To samo dotyczy odpowiednio 

przypadku, gdy wykonanie prac zostanie powierzone dla dwóch lub większej liczby 

Podwykonawców.  
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8. W przypadku, gdy termin płatności ustalony w umowie z Podwykonawca będzie 

przypadał po dniu złożenia faktury przez Wykonawcę Zamawiający dokona płatności 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców.  

10.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić  istotnemu bezpieczeństwu 

Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

zamawiającego. 

§ 13 

Nadzór umowy 
1. Zamawiający upoważnia następujących pracowników Szpitala do stałego nadzoru nad 

realizacją postanowień zawartej umowy:  

1.Ireneusz Karpeta  – Kierownik Działu Technicznego,                 

2.Wiesław Michalski – Specjalista ds. budowlanych,   

3. Weronika Małecka – Specjalista ds. Technicznych 

4. Dariusz Hawrylczuk – Kierownik DGEiAM 

5. Marta Majewska – Specjalista ds. Technicznych  

6. Marta Blonkowska – Kierownik  Działu Informatyki  

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy są: 

a) ………………………………………………….  

§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egz. dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie 
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5. Ewentualne występujące niesankcjonowane naruszenia umowy w żadnym przypadku nie 

będą stanowiły podstawy do przyjęcia, iż doszło do zmiany jej postanowień w sposób 

dorozumiany. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA 
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REMONT  RIZ PRZEDMIAR PRZEDMIAR

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

Remont pomieszczeń RIZ
1 Sala RIZ 15,19 i 20- łazienki
1

d.1
wycena włas-
na

Demontaż armatury i urządzeń sanitarnych
-baterii
-umywalki
-muszli
-prysznica
-i inne

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej  w jednym miejscu z zatarciem na gładko
gr. 4-5 cm
Krotność = 2

m2

(0.9*0.9)*3 m2 2.430
RAZEM 2.430

3
d.1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych systemowych m2

(2.05*2.0)*3 m2 12.300
RAZEM 12.300

4
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie okładziny ściennej z PCV m2

(6.49*2.10)*3 m2 40.887
RAZEM 40.887

5
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych zgrzewanych z cokołem m2

(1.86*2.5)*1.08*3 m2 15.066
RAZEM 15.066

6
d.1

KNR-W 2-02
1104-02
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm
zatarte na gładko

m2

poz.5 m2 15.066
RAZEM 15.066

7
d.1

NNRNKB
202 1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.5 m2 15.066
RAZEM 15.066

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin PCV EC rulonowe klejone do podłoża, z wywinięciem na
ścianę

m2

poz.5 m2 15.066
RAZEM 15.066

9
d.1

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

13.629*3 m2 40.887
RAZEM 40.887

10
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. m2

poz.9 m2 40.887
RAZEM 40.887

11
d.1

KNR AT-12
0102-01

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm  RTG + 0,5 Pb na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
50-01;

m2

(2.5*3.0) m2 7.500
RAZEM 7.500

2 Sala RIZ 20,19,16,15
12

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(16.2+4.6)*4 m2 83.200
RAZEM 83.200

13
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych m2

sufit
(16.20+4.60)*4 m2 83.200
ściany
[(3.4+4.3+2.27+2.0+1.35+0.97+0.93+0.97+2.5)*3.0-3.24*2.3]*4 m2 194.472

RAZEM 277.672
14

d.2
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni wewnętrznych m2

sufit + ściana 
(16.20+4.60)*4 m2 83.200
[(3.4+4.3+2.27+2.0+1.35+0.97+0.93+0.97+2.5)*0.90-3.24*2.3]*4 m2 37.476

RAZEM 120.676
15

d.2
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych. m2

[(3.4+4.3+2.27+2.0+1.35+0.97+0.93+0.97+2.5)*2.10-3.24*2.3-(1.1*2.0)*3]*4 m2 100.788
RAZEM 100.788
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REMONT  RIZ PRZEDMIAR PRZEDMIAR

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

16
d.2 kalk. własna

Inne nieprzewidziane roboty wynikłe w czasie realizacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeża po montażu ościeżnicy m

5.1*1 m 5.100
RAZEM 5.100

3 Sala RIZ 17
19

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

KNR 4-01
0708-03
analogia

Obróbka ościeża po montażu ościeżnicy m

5.1 m 5.100
RAZEM 5.100

21
d.3

KNR AT-12
0102-01

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm RTG + 2,0 Pb na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
50-01;

m2

3.66*3.0 m2 10.980
RAZEM 10.980

22
d.3

KNR 4-01
0818-05
analogia

Ostrożne wycięcie cokołu ingerując w posadzkę  z tworzyw sztucznych m2

3.66*0.20 m2 0.732
RAZEM 0.732

23
d.3

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wykładzin PCV EC rulonowe klejone do podłoża, z wywinięciem na
ścianę

m2

3.66*0.20 m2 0.732
RAZEM 0.732

4 Sala RIZ 30
24

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4.7*4.6 m2 21.620
RAZEM 21.620

25
d.4

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych m2

sufit
(16.20+4.60) m2 20.800
ściany
(4.7+4.6)*2*0.88 m2 16.368

RAZEM 37.168
26

d.4
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni wewnętrznych m2

sufit + ściana 
(16.20+4.60) m2 20.800
(4.7+4.6)*2*0.88 m2 16.368

RAZEM 37.168
27

d.4
kalkulacja
własna

Medyczne rurociągi miedziane o śr. zew. 10mm x 0,8mm zgodne z EN 13348
z deklaracją zgodności CE dla wyrobu medycznego

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.4

kalk. własna Złączki miedziane o śr. 10mm zgodne z EN 13348 z deklaracją zgodności CE
dla wyrobu medycznego

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.4

kalk. własna Kolana miedziane o śr. 10mm zgodne z EN 13348 z deklaracją zgodności CE
dla wyrobu medycznego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.4

kalk. własna Trójniki miedziane o śr. zew. 10mm zgodne z EN 13348 z deklaracją zgodnoś-
ci CE dla wyrobu medycznego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.4

kalk. własna Zawór odcinający o śr. zew. 12mm zgodne z EN 13348 z deklaracją zgodności
CE dla wyrobu medycznego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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REMONT  RIZ PRZEDMIAR PRZEDMIAR

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

32
d.4

kalk. własna Gniazda podtynkowe typ AGA  dla wyrobu medycznego-tlen i próżnia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

33
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Znakowania i podparcia m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

34
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Specyfikacja projektu m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

35
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Szczelność systemu próżni m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

36
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Szczelność systemu gazów sprężo-
nych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

37
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Zator i przepływ, funkcje mechaniczne,
dedykowalność i identyfikacja punktów poboru gazów

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Wykonanie systemu m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

39
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Badanie tożsamości gazu z użyciem
różnych ciśnień

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.4

kalkulacja
własna

Badanie badanie zgodnie z ISO 7396-1 Badanie tożsamości gazu z użyciem
analizatora dedykowanego do określonego gazu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Sala RIZ 33
41

d.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1.0*1.4+1.0*1.37 m2 2.770
RAZEM 2.770

42
d.5

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych m2

sufit
2.77 m2 2.770
ściany
(1.0+1.4+1.0+1.37)*2*0.96 m2 9.158

RAZEM 11.928
43

d.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni wewnętrznych m2

sufit + ściana 
2.77 m2 2.770
(1.0+1.4+1.0+1.37)*2*0.96 m2 9.158

RAZEM 11.928

6 Piwnica pom. ZI 9,ZI 10
44

d.6
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.6

KNR 4-01
0708-03
analogia

Obróbka ościeża po montażu ościeżnicy m

5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200

7 Inne roboty związane z zadaniem
46

d.7
KNR-W 4-01
0109-19
0109-20 

Wywiezienie gruzu do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

47
d.7

KSNR 4
0211-05

Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną
- lokalizacja PET25

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18309 dla spsk1 pum szczecin



REMONT  RIZ PRZEDMIAR PRZEDMIAR

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

8 Instalacje elektryczne
-pom.  25,25A,29,ZI 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

48
d.8

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

49
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

50
d.8

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

51
d.8

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

20.0*0.1*0.03 m3 0.060
RAZEM 0.060

52
d.8

KNR AT-13
0109-04

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

53
d.8

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

54
d.8

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

55
d.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.8

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.8

KNR AT-15
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 
- przewód UTP kat. 6a

m kab-
la

1400 m kab-
la

1400.000

RAZEM 1400.000
58

d.8
KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

59
d.8

KNR-W 5-08
0307-01
analogia

Montaż na gotowym podłożu 
-ogranicznik przepięciowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.8

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie różnicowo-
prądowe  P

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

61
d.8

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż  - wyłącznika nadprądowego typ S do 25A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.8 kalk. własna

Inne nieprzewidziane roboty wynikłe w czasie realizacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

64
d.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000
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65
d.8

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

66
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

67
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.8

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

9 System kontroli dostępu - kompatybilny z systemem ROGER
69

d.9
KNR AT-16
0119-01
analogia

Zainstalowanie systemu  kontroli dostępu przy drzwiach - kompatybilny z sys-
temem ROGER (w uzgonieniu szczegółów z Inwestorem)
-  RIZ15 , RIZ17 , RIZ19 , RIZ20 , RIZ30 
 a nr RIZ 17

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

10 Rolety w kasetach z prowadnicami 
70

d.10
analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego
pom. RIZ 15
0,535*1,47 - 1 szt.
0,54*1,47 - 1 szt.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

71
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego w
pom RIZ 17
0,76*1,47 - 1 szt.
0,55*1,47 - 2 szt.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

72
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego w
pom. RIZ 20
0,55*1,47 - 2 szt.
0,785*1,47 - 1 szt.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

73
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego w
pom. RIZ 21
0,55*1,47 - 2 szt.
0,785*1,47 - 1 szt.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

74
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego w
pom. RIZ 22
0,55*1,47 - 2 szt.
0,785*1,47 - 1 szt.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

75
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego w
pom. RIZ 25 i 25a
0,77*1,47 - 1 szt.
0,55*1,47 - 4 szt.
0,735*1,47 - 1 szt.

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

76
d.10

analiza włas-
na

Montaz rolet w kasetach z prowadnicami z materiału półprzepuszczalnego w
pom. P 16
0,83*1,24 - 1 szt.
0,55*1,24 - 5 szt.
0,90*1,24 - 1 szt.
0,67*1,24 - 1 szt.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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77
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału podgumowanego w pom.
RIZ 16
0,54*1,47 - 2 szt.
0,76*1,47 - 1 szt.
0,75*0,60 - 1 szt.
0,625*2,29 - 1 szt.
0,785*0,75 - 1 szt.
1,00*0,75 - 1 szt.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

78
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowadnicami z materiału podgumowanego w pom.
RIZ 18
0,55*1,47 - 2 szt.
0,76*1,47 - 1 szt.
0,75*0,75 - 1 szt.
0,625*2,30 - 1 szt.
0,795*0,75 - 1 szt.
0,985*0,75 - 1 szt.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

79
d.10

analiza włas-
na

Montaż rolet w kasetach z prowanicami z materiału podgumowanego w pom.
RIZ 19
0,76*1,45 - 1 szt.
0,55*1,47 - 2 szt.
0,75*0,75 - 1 szt.
0,795*0,75 - 1 szt.
1,00*0,75 - 1 szt.
0,625*2,30 - 1 szt.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

11 FOLIE OKIENNE MLECZNE
80

d.11
analiza włas-
na

Montaż foli okiennych mlecznych w pom. RIZ15
0,37*2,25 - 1 szt.
0,575*2,25 - 1 szt.
0,73*0,60 - 2 szt.

m2

0.37*2.25+0.575*2.25+2*0.73*0.60 m2 3.002
RAZEM 3.002

81
d.11

analiza włas-
na

Montaz foli okiennych mlecznych w pom. RIZ 17
0,96*0,60- 1 szt.
0,75*0,60 - 1 szt.
0,575*2,25 - 1 szt.
0,745*0,60 - 1 szt.

m2

0.96*0.60+0.75*0.60+0.575*2.25+0.745*0.60 m2 2.767
RAZEM 2.767

82
d.11

analiza włas-
na

Montaż foli okiennych mlecznych w pom. RIZ 20
0,74*0,60 - 1 szt.
0,57*2,25 - 1 szt.
0,74*0,60 - 1 szt.
0,96*0,60 - 1 szt.

m2

0.74*0.60+0.57*2.25+0.74*0.60+0.96*0.60 m2 2.747
RAZEM 2.747

83
d.11

analiza włas-
na

Montaz foli okiennych mlecznych w pom. RIZ 21
0,74*0,60 - 1 szt.
0,57*2,25 - 1 szt.
0,74*0,60 - 1 szt.
0,96*0,60 - 1 szt.

m2

0.74*0.60+0.57*2.25+0.74*0.60+0.96*0.60 m2 2.747
RAZEM 2.747

84
d.11

analiza włas-
na

Montaż foli okiennych mlecznych w pom. RIZ 22
0,74*0,60 - 1 szt.
0,57*2,25 - 1 szt.
0,74*0,60 - 1 szt.
0,96*0,60 - 1 szt.

m2

0.74*0.60+0.57*2.25+0.74*0.60+0.96*0.60 m2 2.747
RAZEM 2.747

85
d.11

analiza włas-
na

Montaż foli okiennych mlecznych w pom. RIZ 25 i 25a
0,74*0,60 - 4 szt.
0,58*2,25 - 2 szt.
0,93*0,60 - 1 szt.
0,97*0,60- 1 szt.

m2

4*0.74*0.60+2*0.58*2.25+0.93*0.60+0.97*0.60 m2 5.526
RAZEM 5.526

86
d.11

analiza włas-
na

Montaż foli okiennych mlecznych w pom. RIZ 26
0,715*1,36 - 1 szt.
0,405*1,36 - 1 szt.

m2

0.715*1.36+0.405*1.36 m2 1.523
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RAZEM 1.523
87

d.11
analiza włas-
na

Montaz foli okiennych mlecznych w pom. P16
0,58*2,25 - 3 szt.
0,75*0,60 - 5 szt.
0,87*0,60 - 1 szt.
1,10*0,60 - 1 szt.
1,0*0,60 - 1 szt.

m2

0.58*2.25*3+0.75*0.60*5+0.87*0.60+1.10*0.60+1.0*0.60 m2 7.947
RAZEM 7.947

88
d.11

analiza włas-
na

Montaz foli okiennych mlecznych w pom. RIZ12 m2

0.58*1.65 m2 0.957
RAZEM 0.957

12 Zasilanie RIZ
89

d.12
KSNR 5
0703-01
analogia

Wykonanie przyłącza - zasilanie RIZ w/g uzgodnień przył.

1 przył. 1.000
RAZEM 1.000

13 Wyposażenie rozdzielni głównej
90

d.13
KSNR 5
0202-04
analogia

Montaż  rozdzielni głównej skrzyniowej z wyposażeniemych 
-w/g ustaleń i wykazu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 Konstrukcja nośna urzadzenia "wody lodowej" 
91

d.14
KNR 7-24
0148-07
analogia

Montaż konstrukcji nośnych pod urządzenia "wody lodowej" na dachu
( wtym drabina)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15 Pom.WC
92

d.15
KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do powierzchni ścian

m2

(1.1*2+2.1)*3.84 m2 16.512
RAZEM 16.512

93
d.15

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

[(1.1*2+2.1)*3.84]*2+2.1*3.84-0.90*2.0 m2 39.288
RAZEM 39.288

94
d.15

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

0.9*2.1+0.15*1.3 m2 2.085
RAZEM 2.085

95
d.15

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie nadproża ceglanego

m

1.30 m 1.300
RAZEM 1.300

96
d.15

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych WC w tym skrzydło drzwiowe
i obróbka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.15

KNR 4-01
1202-09

Przygotowanie powierzchni pod okładzinę - ściany m2

[(1.1+2.1)*2*2.0-0.9*2.0]*2 m2 22.000
RAZEM 22.000

98
d.15

KNR-W 2-02
1130-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z
PCW

m2

poz.97 m2 22.000
RAZEM 22.000

99
d.15 kalk. własna

Montaż wykładziny na ścianach m2

poz.97 m2 22.000
RAZEM 22.000

100
d.15

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian m2

[(1.1+2.1)*2*1.84]*2 m2 23.552
RAZEM 23.552

101
d.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.100 m2 23.552
RAZEM 23.552
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102
d.15

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.15

KSNR 4
0212-02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywal-
kową stojącą

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.15

KSNR 4
0106-01

Nakłady dodatkowe do rurociągów z rur polipropylenowych o śr. 20-25 mm -
kompensacja z punktem stałym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.15

KSNR 4
0214-02
analogia

Ustępy z płuczką typu podwieszany na stelarzu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.15

KSNR 4
0205-04

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

107
d.15

KSNR 4
0411-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o wysokości 660 mm
-w tym przeróbka

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.15

KSNR 5
0202-01
analogia

Przeniesienie rozdzielni skrzyniowych, oraz rozdzielenie inst. na 2-pomiesz. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.15

KSNR 5
0404-01
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.

2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.15

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych-plafoniyer kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.15

KNR-W 4-03
0507-01

Gniazda wtyczkowych 230V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.15

KNR-W 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.15 wycena indy-

widualna

Przeróbki instalacji elektrycznej w/g uzgodnień
-protokoły skuteczności itp zgodnie z przepisami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Formularz oferty  

na wykonanie zamówienia o wartości od 10.000,00 zł do równowartości 30.000 euro 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów 

Dziedzicznych dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej, z ich dostosowaniem do 

wymogów Państwowej Agencji Atomistyki” 
 

III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………… 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ryczałtową: 

a) wartość netto: …………………………… zł 

słownie netto: …………………………………………………………………… zł 

b) podatek VAT: …………………………… zł 

c) wartość brutto:………………………… zł 

słownie brutto:…………………………………………………………………… zł 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia:  45 dni kalendarzowych od daty 

                                                 protokolarnego przekazania obiektu                                      

b) okres gwarancji:   24 miesiące 

c) warunki płatności:    30 dni od daty dostarczenia faktury wraz  

                                                      z bezusterkowym protokołem odbioru 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu2. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a. potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 

b. …………………………………………… 

………………………………… 

(miejscowość i data) 

………………………………………… 

(pieczęć, podpis Wykonawcy) 

 
Formularz F-7.4-02/3 Nr wydania: 2/2014-04-17 Strona 1 z 1 

 

                                                 
1
rozporządzenie 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).  

 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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