
CENA NETTO

(bez VAT)

1 3

I                       -   zł 

2.                                       -   zł 

3.                                       -   zł 

II                       -   zł 

1.                               -   zł 

1.1                                       -   zł 

1.1.1

1.1.2                                        -   zł 

1.1.3                                        -   zł 

1.1.3.1                                              -   zł 

1.1.3.2                                              -   zł 

1.1.3.3                                              -   zł 

1.1.3.4                                              -   zł 

1.1.3.5                                              -   zł 

1.1.3.6                                              -   zł 

1.1.3.7                                              -   zł 

1.2                                       -   zł 

1.2.1                                        -   zł 

1.2.2                                        -   zł 

1.2.3                                        -   zł 

1.3                                       -   zł 

1.4                                       -   zł 

1.4.1                                        -   zł 

1.4.1.1                                              -   zł 

1.4.1.2                                              -   zł 

1.4.2                                        -   zł 

1.4.2.1  , 

1.4.2.2  , 

1.4.3                                        -   zł 

1.4.3.1  , 

1.4.3.2                                              -   zł 

1.4.4                                        -   zł 

1.4.4.1                                              -   zł 

1.4.4.2                                              -   zł 

1.4.5                                        -   zł 

1.4.5.1                                              -   zł 

1.4.5.2                                              -   zł 

1.5                                       -   zł 

1.5.1                                        -   zł 

1.5.2

                                       -   zł 

1.5.3                                        -   zł 

1.5.4                                        -   zł 

1.6                                       -   zł 

2.                               -   zł 

Naprawa wolnostojacego komina dymowego kotłowni obiektowej

Wewnętrzne roboty ogólnobudowlane w istniejącym budynku

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej obudowy / zadaszenia wejścia

Dobudowa szybu windowego wraz z dźwigiem windy

Roboty rozbiórkowe, wykopy i fundamentowanie szybu windowego

Dostawa i montaż szybu i przedsionka szybu windowego wraz z wykonaniem otworów 

wejściowych do windy na każdej kondygnacji oraz wykończeniem budowlanym wszystkich 

elementów z tym zwiazanych

Dostawa i montaż dźwigu windy z rozdzielnią zasilajaco-sterującą 

Rozruch plus prace i usługi uzupełniające zakończene prawnym i faktycznym dopuszczeniem 

urządzenia do eksploatacji 

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej obudowy / zadaszenia wejścia

Przebudowa wejscia do piwnicy / kotłowni od strony zaplecza

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej schodów

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej obudowy / zadaszenia wejścia

Przebudowa wejścia do części mieszkalnej 

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej schodów

Wymiana elementów ślusarskich

Przebudowa wejścia głównego od zaplecza 

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej schodów

Wymiana elementów ślusarskich

Przebudowa wejścia do piwnicy od strony ulicy

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej schodów

Wymiana orynnowania i rur spustowych

Wymiana / naprawa innych elementów obróbek blacharskich dachu i elewacji

Wymiana instalacji odgromowej 

Przebudowa wejść do budynku

Przebudowa wejścia głównego od ulicy 

Przebudowa / naprawa struktury budowlanej schodów

Wymiana stolarki drzwiowej wejścia głównego od zaplecza

Wymiana stolarki drzwiowej wejścia do piwnicy od strony ulicy

Wymiana stolarki drzwiowej wejścia do piwnicy / kotłowni od strony zaplecza

Wymiana wrót zsypu opału do magzynu paliwa kotłowego

Obróbki blacharskie

Wymiana parapetów zewnetrzych

sporządzony w układzie merytorycznym szczegółowych wytycznych realizacji  przedmiotu zamówienia 

stanowiących załącznik B-2  do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTYCJI 

Docieplenie ścian nadziemnych budynku - elewacja budynku

Wymiana stolarki zewnetrznej budynku

Stolarka okienna kondygnacji piwnicznej

Stolarka okienna kondygnacji nadziemnych

Wymiana stolarki drzwiowej wejścia głównego od ulicy

Termomodernizacja

Izolacja przeciwwodna i termiczna ścian podziemnych budynku

Zamówienie publiczne realizowane w systemie "zaprojektuj i zbuduj" pn.                                       

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na 

Środowiskowy Dom Samopomocy” realizowane w systemie "zaprojektuj i zbuduj"

ZAŁĄCZNIK NR A-2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

1.
                                      -   zł 

nazwa elementu przedmiotu zamówienia

2

ROBOTY BUDOWLANE

Zewnętrzne roboty budowlane na istniejącym budynku

nr elementu 

przedmiotu 

zamówienia

Projekt budowlany

(z efektywnym przeprowadzeniem procedur administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych na zadaniu w 

zgodzie z obowiazujacym prawem)

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski



2.1                                       -   zł 

2.1.1                                        -   zł 

2.1.2                                        -   zł 

2.1.3                                        -   zł 

2.1.4                                        -   zł 

2.2                                       -   zł 

2.2.1                                        -   zł 

2.2.2                                        -   zł 

2.2.3                                        -   zł 

2.3                                       -   zł 

2.3.1                                        -   zł 

2.3.1.1                                              -   zł 

2.3.1.2                                              -   zł 

2.3.1.3                                              -   zł 

2.3.2                                        -   zł 

2.3.2.1                                              -   zł 

2.3.2.2                                              -   zł 

2.3.2.3                                              -   zł 

2.3.3                                        -   zł 

2.3.3.1                                              -   zł 

2.3.3.2                                              -   zł 

2.3.3.3                                              -   zł 

2.3.4                                        -   zł 

2.4                                       -   zł 

2.4.1
                                       -   zł 

2.4.2
                                       -   zł 

2.4.3
                                       -   zł 

2.5                                       -   zł 

2.5.1                                        -   zł 

2.5.2                                        -   zł 

2.5.3                                        -   zł 

2.5.4                                        -   zł 

2.6                                       -   zł 

2.6.1                                        -   zł 

2.6.1.1                                              -   zł 

2.6.1.2                                              -   zł 

2.6.1.3                                              -   zł 

2.6.1.4                                              -   zł 

2.6.2                                        -   zł 

2.6.2.1                                              -   zł 

2.6.2.2                                              -   zł 

2.6.2.3                                              -   zł 

2.6.2.4                                              -   zł 

2.6.3                                        -   zł 

2.6.3.1                                              -   zł 

2.6.3.2                                              -   zł 

2.6.3.3                                              -   zł 

2.6.3.4                                              -   zł 

2.6.4                                        -   zł 

2.7                                       -   zł 

2.7.1                                        -   zł 

2.7.2                                        -   zł 

3.                               -   zł 

3.1                                       -   zł 

3.1.1                                        -   zł 

3.1.2                                        -   zł 

3.2                                       -   zł 

3.2.1                                        -   zł 

3.2.2                                        -   zł 

3.3                                       -   zł 

3.3.1                                        -   zł 

Przybory sanitarne

Kotłownia c.o. i c.w.u. oraz instalacja rozdzielcza c.o.

Dostawa i montaż nowego kotła na paliwo stałe (źródło ciepła dla c.o. + c.w.u.)

Instalacje obiektowe

Instalacje wodociągowe zw, cwu, p.poż.

Instalcja rurowa 

Armatura odcinająco-regulacyjna i czerpalna

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja rurowa

Podłogi z posadzką z tworzyw sztucznych

Naprawa istniejacych posadzek

Wymiana i naprawa posadzek klatek schodowych

Wentylacja i oddymianie

Wentylacja 

Oddymianie

Podłogi z posadzką z drewna i materiałow drewnopochodnych

Podłogi z posadzką z tworzyw sztucznych

Naprawa istniejacych posadzek

Podłogi i posadzki kondygnacji piętra

Podłogi z posadzką z tworzyw mineralnych

Podłogi z posadzką z drewna i materiałow drewnopochodnych

Podłogi z posadzką z tworzyw mineralnych

Podłogii z posadzką z drewna i materiałow drewnopochodnych

Podłogi z posadzką z tworzyw sztucznych

Naprawa istniejacych posadzek

Podłogi i posadzki kondygnacji parteru

Podłogi z posadzką z tworzyw mineralnych

Wymiana istniejących parapetów wewnetrznych pod oknami kondygnacji piwnicznej

Wymiana istniejących parapetów wewnetrznych pod oknami kondygnacji parteru

Wymiana istniejących parapetów wewnetrznych pod oknami kondygnacji piętra

Wymiana istniejących parapetów wewnetrznych pod oknami klatek schodowych

Podłogi i posadzki

Podłogi i posadzki kondygnacji piwnicznej

Naprawa istniejacych ścian i stropów klatek schodowych

Montaż nowej stolarki budowlanej i/lub wymiana istniejącej (drzwi, okna / witryny, ściany 

przeszklone itp. - w tym stolarka p.poż.))

Nowa stolarka i/lub wymiana istniejącej (drzwi, okna / witryny, ściany przeszklone) na kondygnacji 

piwnicznej

Nowa stolarka i/lub wymiana istniejącej (drzwi, okna / witryny, ściany przeszklone) na kondygnacji 

parteru

Nowa stolarka i/lub wymiana istniejącej (drzwi, okna/ witryny, ściany przeszklone) na kondygnacji 

piętra

Wymiana istniejących parapetów wewnetrznych 

Wymalowania 

Okładziny

Naprawa istniejacych ścian i stropów kondygnacji piętra

Naprawa tynków 

Wymalowania 

Okładziny

Naprawa istniejacych ścian i stropów kondygnacji piwnicznej

Naprawa tynków 

Wymalowania 

Okładziny

Naprawa istniejacych ścian i stropów kondygnacji parteru

Naprawa tynków 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe na klatkach schodowych

Nowe ściany i ścianki (z tynkami, wymalowaniami i okładzinami)

Nowe ściany i ścianki na kondygnacji piwnicznej

Nowe ściany i ścianki na kondygnacji parteru

Nowe ściany i ścianki na kondygnacji piętra

Naprawa istniejących ścian i stropów

Roboty rozbiórkowe i demontażowe

Roboty rozbiórkowe i demontażowe na kodygnacji piwnicznej

Roboty rozbiórkowe i demontażowe na kodygnacji parteru

Roboty rozbiórkowe i demontażowe na kodygnacji piętra



3.3.2                                        -   zł 

3.3.3                                        -   zł 

3.3.4                                        -   zł 

3.3.5                                        -   zł 

3.3.6                                        -   zł 

3.3.6.1                                              -   zł 

3.3.6.2                                              -   zł 

3.4.                                       -   zł 

3.4.1                                        -   zł 

Okablowanie

w tym:

a) Wewnetrzna linia zasilajaca - WLZ

b) Instalacja zasilania gwarantowanego / rezerwowego z UPS

c) Instalacja gniazd wtyczkowych

d) Instalacja oświetleniowa

e) Instalacja zasilania indywidualnych odbiorników prądu

f) Instalacja przeciwporażeniowa

g) Instalacja ekwipotencjalna

3.4.3                                        -   zł 

3.4.4                                        -   zł 

3.4.5                                        -   zł 

3.5                                       -   zł 

3.5.1                                        -   zł 

3.5.2                                        -   zł 

3.5.3                                        -   zł 

3.6                                       -   zł 

3.6.1                                        -   zł 

3.6.2                                        -   zł 

3.6.3                                        -   zł 

3.7                                       -   zł 

3.7.1                                        -   zł 

3.7.2                                        -   zł 

3.7.3                                        -   zł 

3.8                                       -   zł 

3.8.1                                        -   zł 

3.8.2                                        -   zł 

3.8.3                                        -   zł 

3.9                                       -   zł 

3.9.1                                        -   zł 

3.9.2                                        -   zł 

3.9.3                                        -   zł 

3.10                                       -   zł 

3.10.1                                        -   zł 

3.10.2                                        -   zł 

3.10.3                                        -   zł 

3.11                                       -   zł 

3.11.1                                        -   zł 

3.11.2                                        -   zł 

3.12                                       -   zł 

3.11.1                                        -   zł 

3.11.2                                        -   zł 

3.13                                       -   zł 

4.                               -   zł 

4.1                                       -   zł 

4.2                                       -   zł 

4.3                                       -   zł 

4.4                                       -   zł 

4.5                                       -   zł 

4.6                                       -   zł 

-  zł                        

0% -  zł                      

Dostosowanie zewnętrznej sieci wodociągowej dla potrzeb zabezpieczenia p.poż. 

obiektu

Przegudowa ogrodzenia frontowego

VAT (wstaw odpowiednia stawkę % )

Słownie:

Okablowanie

Osprzęt instalacyjny

Przebudowa wjazdów i dojść 

Wiata rekreacyjna

RAZEM NETTO (bez VAT)

Instalacja kontroli dostępu - ACC

Infrastruktura towarzysząca i zagospodarowanie terenu

Przebudowa przyłacza wodociągowego

Przebudowa przyłacza kanalizacyjnego

Osprzęt instalacyjny

Antena

Instalacja przyzywowa - IW

Okablowanie

Osprzęt instalacyjny

Rejestrator

Instalacja domofonowa - ID

Instalacja systemu sygnalizacji i alarmowania o włamaniu - SSNiW

Okablowanie

Czujki z osprzętem instalacyjnym

Centralka

Instalacja antenowa naziemnej telewizji cyfrowej - AZART

Okablowanie

Okablowanie

Osprzęt instalacyjny

Centralka

Instalacja telewizji dozorowej - CCTV

Okablowanie

Kamery z osprzetem instalacyjnym

Serwer

Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej - SSP

Okablowanie

Osprzęt instalacyjny

Centralka

Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania / rozgłaszania - DSO/R

UPS

Osprzęt instalacji gniazd wtyczkowych

Osprzęt instalacji oświeleniowej + oprawy oświetleniowe ze źródlami światła

Instalacja telekom, komputerowa, serwer - TELEKOM

Okablowanie

Osprzęt instalacyjny

Dostawa, montaż i rozruch kpl. instalacji kotłowni c.o. + c.w.u.

Instalacja rozdzielcza c.o.

Instalacja rurowa c.o. z armaturą odcinającą

Grzejniki z przygrzejnikową armatura odcinajaco-regulacyjną

Instalacje elektryczne 230 V / 400 V

Rozdzielnie i rozdzielnice z kpl. wyposażeniem

Przeglad serwisowy istniejącego kotła na paliwo stałe (źródło ciepła dla c.o. + c.w.u.)

Dostawa i montaż pompy ciepła systemu "powietrze - woda" (źródło ciepła dla c.w.u.)

Dostawa i montaż zasobnika/ów c.w.u.

3.4.2

                                       -   zł 



-  zł                      

1

2

3

4

5

                                                                                                           PODPISANO:

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

 .................................., dnia ..............................

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Słownie:

Słownie:

Wartość netto elementu przedmiotu zamówienia Nr I - nie może stanowić więcej niż 7% wartości netto całego przedmiotu zamówienia - przy 

czym: I.1 ≤ 50% I ; I.2  ≥ 40% I ; I.3 ≥ 10% I

WARUNKI KONIECZNE

W wycenie  przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie rodzaje usług, prac i robót (również te nie zidentyfikowane w 

„Programie Funkcjonalno-Użytkowym” złącznika B-1 do SIWZ oraz "Szczegółowych wytycznych realizacji przedmiotu zamówienia" załącznika 

nr B-2  do SIWZ - stanowiących bazę merytoryczną przedmiotu zamówienia) - w tym wszystkie nakłady niezbędne do ich efektywnego 

wykonania zgodnie z uwarunkowaniami obowiązujących przepisów prawa, normatywów, wiedzy i sztuki budowlanej, wydanych na tę 

okoliczność decyzji, pozwoleń, opinii i warunków technicznych oraz wymagań SIWZ - w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może i 

powinien przewidzieć.

Wyzerowanie pozycji cenowej jakiegokolwiek elementu składowego przedmiotu zamówienia opisanego w nn. Formularzu nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z uwarunkowaniami SIWZ w zakresie satysfakcjonującym Zamawiającego.

Samowolne dopisanie lub zmiana treści nn. Formularza traktowane będzie, jako uchybienie zasadom konkurencji i spowoduje odrzucenie 

oferty.

RAZEM BRUTTO (z VAT)

UWAGA: Przed zapisem i zamknieciem arkusza kalkulacyjnego sprawdź prawidłowość zadanych formuł matematycznych w kol. 3

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

Niespełnienie warunku o którym mowa w pkt. 1 spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ


