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Formularz nr 1    FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

 
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego 

 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 

1. Dane Wykonawcy 

WYKONAWCA: …......................………………......………..........…………………………………………. 
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę) 

ADRES:………………………………………………....…………..........………………………..................... 
( dokładny adres wykonawcy/firmy) 

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeŜeli jest  inny niŜ powyŜej): 
……………………………………………………………...............………………..…………………………. 

(dokładny adres dla korespondencji jeŜeli jest inny niŜ powyŜej) 
TEL./FAX . ………………….…………………………………….............…………………………..………. 
( dokładne numery telefonu oraz numer faxu  do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania) 
adres e-mail wykonawcy: 
……………………………......……………………………………………..............……………..…………… 

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania) 
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący        
………………………………………………………………………………………................……….………. 
 
NIP:………………..….......…………………………REGON:………..………….……........………………..           

 

2. Wynagrodzenie - nawiązując do zaproszenia do złoŜenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia – na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych  

 Cena netto: .................................................................................................zł. 

 VAT: .................................................................................................zł. 

 Cena brutto: .................................................................................................zł 

 

3. Deklaracja Wykonawcy : niniejszym oświadczamy, co następuje: 

3.1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treści zawarte w SIWZ oraz postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (załącznik Nr 2). 

3.2. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

3.3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym wytycznymi Zamawiającego. 
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3.4. Gwarantujemy zawarcie umowy ubezpieczenia wykonania prac na wartość odpowiadającą co 

najmniej wysokości złoŜonej oferty, w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamówienia 

publicznego. 

3.5. Oświadczam/my, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia w okresie 11 miesięcy. 

3.6. Udzielamy gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres: 

a. etap I zaprojektowanie - od dnia podpisania protokołu odbioru Opracowania do dnia upływu 

gwarancji  i rękojmi na roboty budowlane wykonane na jego podstawie, jednak nie mniej niŜ 

5 lat,    

b. etap II budowa - 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

 

4. ZastrzeŜenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iŜ wymienione niŜej dokumenty 

składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

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

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

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

5. Inne informacje Wykonawcy:  

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

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

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

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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Formularz nr 2    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu*    
 

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 

Ja/my niŜej podpisan(y/i) ........................................ 

reprezentując firmę ............................................... 

 

oświadczam/my, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 

                                            
* Oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
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Formularz nr 3    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia *    
 

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 

Ja/my niŜej podpisan(y/i) ........................................ 

reprezentując firmę ............................................... 

 

Oświadczam/my, Ŝe nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowanie o udzielenie zamówienia  

wyklucza się:  

a) wykonawców, którzy wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 

b)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość  ogłoszono , z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

c) wykonawców. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

d)  osoby fizyczne, które prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie  skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

                                            
* Oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
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g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie   
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie  skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) podmioty zbiorowe, wobec którego sąd  orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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Formularz nr 4    Wykaz wykonanych robót budowlanych*    

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 

Przedstawiam (-my): 

- wymagany w pkt 6 SIWZ wykaz wykonanych robót budowlanych  

 

Lp. 
Rodzaj roboty budowlanej  Wartość / data / miejsce wykonania 

...........

. 

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

...........

. 

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

...........

. 

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

...........

. 

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

 

W załączeniu: 
dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone  
 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

                                            
* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 



Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr ref. DI-381002./2010     Formularze 

 

  

 
Formularz nr 5    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia *   
 

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 

Przedstawiam (-my):  

- wymagany w pkt. 6 SIWZ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

 

Imi ę i nazwisko 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia osób niezbędnych do 

wykonania zamówienia a takŜe zakresów wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

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

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

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

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

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

                                            
* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 
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Formularz nr 6  Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
                              zamówienia posiadają wymagane uprawnienia*   
 

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi 
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 
 

 
 
Oświadczam (-my), Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia 
 

 

Imi ę i nazwisko Numer uprawnień/ data 

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

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

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

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

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

                                            
* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wykaz 
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Formularz nr 7    Wykaz części zmówienia, których wykonanie Wykonawca 
                                zamierz powierzyć Podwykonawcom  
                                 
 

Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : 
 
zadanie pn. „ Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi  
przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” 
realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 
– adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym  l ądowiska 
dla śmigłowców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15,  
 
 

Przedstawiam (-my): 

- wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierzam (-my) powierzyć podwykonawcom: 

 

 

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 

 

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

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

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

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

 

albo 

Oświadczam (-my), Ŝe zamówienie wykonam (-my) siłami własnymi  

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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Formularz nr 8    Tabela Elementów Rozliczeniowych    
Nr referencyjny  : DI-381002 /2010 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

l.p. opis robót 
cena    netto               

[PLN] 

podatek VAT           

[PLN] 

cena brutto         

[PLN] 

1 CZĘŚĆ A - PARKINGI I DROGA DOJAZDOWA 

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1.3 Roboty związane z wycinką  drzew    

1.1.4 Roboty związane z wycinką krzewów    

1.1.5 
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu drzew         
i krzewów z drobnych gałęzi, korzeni i kory                      
z wywiezieniem 

   

1.1.6 Roboty ziemne    

  RAZEM POZ. 1.1    

1.2 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM PARKINGÓW I DROGI DOJAZDOWEJ 

1.2.1 Podbudowa parkingu    

1.2.2 Nawierzchnia parkingu - kostka 8 cm    

1.2.3 Organizacja ruchu    

1.2.4 Rurociąg ø200 odprowadzający wody deszczowe    

1.2.5 
Instalacja oświetlenia zewnętrznego - punkt 
oświetleniowy 

   

  RAZEM POZ. 1.2    

  RAZEM KOSZTY ROBÓT (POZ. 1.1 ÷ 1.2)    

1.3 
Dokumentacja projektowa  i sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad zgodnością realizacji z projektem 

   

  RAZEM CZĘŚĆ A    
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2 CZĘŚĆ B - LĄDOWISKO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2.1.1 Roboty ziemne    

2.1.2 
Rozbiórka części drogi o nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej  

   

2.1.3 
Demontaż istniejących słupów oświetleniowych 
stalowych o wys. 9,00 m 

   

2.1.4 
Uprzątnięcie terenu ze śmieci i odpadów 
budowlanych różnego asortymentu 

   

2.1.5 
Demontaż stolarki okiennej drewnianej w Budynku 
A  

   

2.1.6 Demontaż stolarki okiennej PCV w Budynku D     

2.1.7 
Demontaż stolarki okiennej drewnianej w Budynku 
C  

   

2.1.8 
Demontaż szyb w nowych oknach drewnianych 
systemu POLSTOL - 68/22/01 w Budynku B 
(powierzchnia stolarki okiennej x 0,65) 

   

2.1.9 
Demontaż szyb w nowych oknach PCV systemu 
DECEUNINCK ZENDOW 3000  w Budynku H 
(powierzchnia stolarki okiennej x 0,65) 

   

2.1.10 
Demontaż szyb w drzwiach do izolatki  w budynku 
C  (powierzchnia stolarki drzwiowej x o,65) 

   

  RAZEM POZ. 2.1    

2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.2.1 Obsianie terenu trawą    

2.2.2 Posadzenie drzew     

2.2.3 Posadzenie krzewów    

2.2.4 
Ogrodzenie terenu lądowiska  h=1,5m wraz                     
z bramą o szer. 6,00 m 

   

  RAZEM POZ. 2.2    

2.3 MATERIAŁY NAWIGACYJNE PODSTAWOWE 

2.3.1 
Światła przyziemienia - Lampy strefy przyziemienia 
typu IN-OMH biała (IN-OMH+230V 
/50W+W+BASE) lub równoważne 
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2.3.2 

Światła krawędziowe - Lampy pola wzlotów typu 
F2.1 z podstawą typu TRIPOD (F2.1 E27+W + LAMP 
FOR F2.1 + STAND+SHORT TUBE+3RODS) lub 
równoważne - zagłębione 

   

2.3.3 

Światła krawędziowe - Lampy pola wzlotów typu 
F2.1 z podstawą typu TRIPOD (F2.1 E27+W + LAMP 
FOR F2.1 + STAND+SHORT TUBE+3RODS) lub 
równoważne – na krótkim wsporniku do 25 cm 

   

2.3.4 

Światła głównego kierunku podejścia - Lampy pola 
wzlotów typu F2.1 z podstawą typu 12" (F2.1 
E27+W + LAMP FOR F2.1 + BREAKABLE COUPLING 
+ FIXING FOR MOUNTING ON 60MM TUBE + BASE 
PLATE 12") lub równoważne 

   

2.3.5 Wskaźnik kierunku wiatru    

2.3.6 Fundament dla lampy naziemnej    

2.3.7 Fundament dla lampy zagłębionej    

2.3.8 Okablowanie    

  RAZEM POZ. 2.3    

2.4 MATERIAŁY NAWIGACYJNE DODATKOWE 

2.4.1 

Latarnia lądowiska typu F30 
(F30+HEAD/W+BOX/230V+HEATING 
RESISTOR+PHOTOCELL BOX FOR F30)lub 
równoważne 

   

2.4.2 

Światła HAPI typu HBA 
HAPI+2x250W LAMP + HEAT RESISTOR INCLUDING: 
- SET OF 4 LEGS 400MM HEIGHT, 
- BREAKABLE COUPLING WITH NPS THREAD, 
- TRIPOD STAND WITH NPS THREAD, 
- HBA CLINOMETR lub równoważne 

   

2.4.3 

System SAGA (dwie lampy = 1 kpl.) (SET OF 2 
BOXES -1MASTER 1 SLAVE- LIGHT HEAD WITH 
LAMP-SAGA OPTICAL HEAD, LIGHTING SUPPORT-
SAGA LEG, ADJ.T) lub równoważne 

   

2.4.4 Radiokontroler (ROLC) lub równoważne    

2.4.5 Okablowanie    

  RAZEM POZ. 2.4    
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2.5 
INSTALACJE OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO NA OBIEKTACH SZPITALNYCH I OBIEKTACH 
OBCYCH 

2.5.1 Lampa niskiej intensywności LED typ A     

2.5.2 Lampa średniej intensywności LED  typ B    

2.5.3 Okablowanie    

  RAZEM POZ. 2.5    

2.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.6.1 
Zasilanie podstawowe i rezerwowane dla 
lądowiska i parkingów z trafostacji S1 do trafostacji 
S3 

   

2.6.2 Instalacja systemu ogrzewania płyty lądowiska     

2.6.3 System telewizji dozorowej CCTV    

2.6.4 System łączności radiowej    

  RAZEM POZ. 2.6    

2.7  PŁYTA PRZYZIEMIENIA TLOF 

2.7.1 Podbudowa płyty    

2.7.2 Płyta żelbetowa wraz z dylatacjami    

2.7.3 Geowłóknina Typar SF 37 lub równoważne    

2.7.4 
Montaż odwodnienia liniowego płyty lądowiska 
ACO DRAIN® S 150 K z ryglem przesuwnym 
wzdłużnym Powerlock® lub równoważnego 

   

2.7.5 Rurociąg  ø160 odprowadzający wody deszczowe    

2.7.6 Przyłącze wodociągowe fi 50    

2.7.7 
Hydrant nadziemny DN 80/1500 typu Hawle Duo 
lub równoważny z zasuwą 

   

2.7.8 
Wykonanie znaku tożsamości lądowiska - 
PREMARK lub równoważne 

   

2.7.9 Posypka FLORTOP lub równoważne    

2.7.10 
Opaska z kostki betonowej wokół odwodnienia 
wraz z podbudową 

   

  RAZEM POZ. 2.7    
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2.8 DROGA POŻAROWA 

2.8.1 Podbudowa drogi    

2.8.2 Nawierzchnia - kostka betonowa 8 cm    

2.8.3 Rurociąg  ø200 odprowadzający wody deszczowe    

2.8.4 Rurociąg ø 300 odprowadzający wody deszczowe    

2.8.5 Studzienki wpustowe ø  500    

2.8.6 Studzienki rewizyjne ø 1000    

2.8.7 Regulacja istniejących studzienek    

2.8.8 
Oświetlenie drogi wraz z okablowaniem - lampy 
pojedyncze 

   

2.8.9 
Montaż separatora substancji ropopochodnych 
CRB 65 lub równoważnego 

   

  RAZEM POZ. 2.8    

2.9 DOJŚCIE DO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO 

2.9.1 
Nawierzchnia z podbudową - kostka betonowa 6 
cm 

   

  RAZEM POZ. 2.9    

2.10 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ - ilości i parametry techniczne wg SST-15 

2.10.1 
Montaż stolarki okiennej PCV w Budynku A  - okna 
szczelne 

   

2.10.2 
Montaż stolarki okiennej PCV w Budynku C  - okna 
szczelne 

   

2.10.3 
Montaż stolarki okiennej PCV w Budynku A  - okna 
rozszczelnione 

   

2.10.4 
Montaż stolarki okiennej PCV w Budynku D  - okna 
rozszczelnione 

   

2.10.5 
Montaż stolarki okiennej PCV w Budynku C  - okna 
rozszczelnione  

   

  RAZEM POZ. 2.10    
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2.11 MONTAŻ SZYB - ilości i parametry techniczne wg SST-15 

2.11.1 
Montaż szyb w nowych oknach drewnianych 
systemu POLSTOL - 68/22/01 w Budynku B 
(powierzchnia stolarki okiennej x 0,65) 

   

2.11.2 
Montaż szyb w nowych oknach PCV systemu 
DECEUNINCK ZENDOW 3000 w Budynku H 
(powierzchnia stolarki okiennej x 0,65) 

   

2.11.3 
Montaż szyb w drzwiach do izolatki  w budynku C  
(powierzchnia stolarki drzwiowej x 0,65) 

   

  RAZEM POZ. 2.11    

  RAZEM KOSZTY ROBÓT (POZ. 2.1 ÷ 2.11)    

2.12 
Dokumentacja projektowa  i sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad zgodnością realizacji z projektem 

   

  RAZEM CZĘŚĆ B    

  OGÓŁEM KOSZTY CZĘŚĆ A + B    

 
Część A obejmuje koszty  związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i odbiorem parkingów i drogi 
dojazdowej do ujęcia wody i trafostacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Część B obejmuje koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i odbiorem lądowiska dla śmigłowców 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
W kosztach części A i B uwzględniono wszystkie czynności i wymagania składające się na przedmiot 
zamówienia,  określone w pkt 9 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-00 – Wymagania 
ogólne. 

 
 
 
  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


