
PRZEDMIAR - WYPOSAŻENIE III ETAP

NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIA-
BETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB.
L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU 

ADRES INWESTYCJI   :     UL. WYB. L.PASTEURA 4, 50-360 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA M. WROCŁAW

INWESTOR   :     UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA –RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA   :     UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Gros
DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmiana
mi) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot za
mówienia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową
rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeń
stwa i ochrony zdrowia. W związku
z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia
na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zama
wiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wska
zania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy
z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzie
lenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości in
nych zakresów realizacyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną ,
nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosz
tów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2019, oferty producentów
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Wrocław Endokrynologia WYPOSAŻENIE ETAP III PD PRZEDMIAR

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

1 WYPOSAŻENIE III ETAP
1.1 Wyposażenie meblowe

1
d.1.

1
kalk. własna

Biurka i szafki na zamówienie WY, 60x120cm.. Blat w kolorze RAL7047.  
Kolor nóg-aluminium RAL 7035 gładki. Blat  biurka musi być łatwozmywalny.

kpl.

5 kpl. 5,0000

RAZEM 5,0000
2

d.1.
1

kalk. własna
Fotel w pełni tapicerowany, tapicerką zmywalna 
• Podstawa pięcioramienna plastikowa czarna (jednolity odlew poliamidowy z
dodatkiem włókna szklanego), 
• Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w
zakresie 430– 540 mm;
• mechanizm  SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzą-
cego za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie sie-
dziska oraz blokady tego ruchu. 
• Mechanizm wyposażony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegający
uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu;
• Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane inte-
gralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach
gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort sie-
dzenia)
• Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o lekkiej kons-
trukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z
włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technolo-
gii wtryskowej, w formach), 
• Podłokietniki krzesła czarne z regulowaną wysokością
• Oparcie wyposażone w 7-stopniowa regulację wysokości;
Kolorystyka zbliżona do RAL  7047.

kpl.

5 kpl. 5,0000

RAZEM 5,0000
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