ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W ZPC
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Mickiewicza 31
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 7300800, fax: 85 7301010
e-mail: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl
www.spolem-bielskpodlaski.pl
NIP 543 020 0158
Regon 001052648
SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim zwana dalej “Zamawiającym“ wszczyna zapytanie cenowe na roboty budowlano - remontowe do
wykonania w ZPC przy ul. Jana Pawła II 24, w Bielsku Podlaskim, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano remontowe w zakresie:
1. na korytarzu komunikacyjnym przy pomieszczeniach socjalnych wykonać naprawę i malowanie sufitu oraz naprawę ścian wraz z
malowaniem
2. w pomieszczeniu garowni odnowić ściany i sufit poprzez obłożenie ich powierzchni blachą aluminiową płaską gr. 2 mm
3. zabezpieczyć prawidłowo przed dostępem szkodników pomieszczenia zakładu:
a) otwierane okna wyposażyć w siatki przeciw szkodnikom – owadom, w pomieszczeniach produkcyjnych oraz magazynowych
b) zlikwidować ubytki tynku, nieszczelności przy instalacji kanalizacyjnej w pokoju śniadań oraz w pomieszczeniu socjalnym
c) pomalować pomieszczenie socjalne i kierowców oraz sufity w myjni pojemników i umywalni męskiej
II. Termin wykonania zamówienia
1. Pożądany termin realizacji niniejszego zamówienia – 27.07.2019r
2. Zamawiający wymaga udzielenia min. 1 rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
III. Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do zapytania cenowego
2. Kosztorys ofertowy
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji
IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą po stronie Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Walentyna Szymczuk
tel. 695 650 010 , fax: 85 730 10 10
V. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona wg lub na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania cenowego.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym także załączniki, były ponumerowane, a całość zszyta w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
6. Do oferty załączone zostaną dokumenty wymagane postanowieniami tego rozpoznania.
7. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
8. Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Kopertę należy zaadresować:
SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 31, 17-100 Bielsk Podlaski oraz oznaczyć:
“Roboty budowlano - remontowe do wykonania w ZPC w Bielsku Podlaskim”
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert – SPOŁEM PSS Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31, 17-100 Bielsk Podlaski, sekretariat - pok. nr 3

2. Termin złożenia ofert – do dnia 17 kwietnia 2019 r.

VII. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót budowlanych oraz robót przygotowawczych i porządkowych.

2. Wykonawca określi cenę ryczałtową dla zadania ( wyceni każdą pozycję kosztorysową). Cena ryczałtowa określona

przez Wykonawcę zostanie niezmienna przez okres ważności umowy.
Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym uproszczonym oraz ostateczna cena oferty, winny by ć liczone do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Cenę całkowitą należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania w następującej formie:
cena ofertowa brutto obejmująca każde zamówienie = cena netto + podatek VAT w wysokości okre ślonej aktualnie obowi ązuj ącymi
przepisami.
4. Dla porównania ofert przyjmuje się cenę netto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania cenowego).
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena – 100% liczona wg następującego wzoru:
Cmin.
-------- x 100pkt. x 100%, gdzie:
Co
Cmin. – najniższa cena ofertowa spośród ofert
Co – cena oferty badanej
Za kryterium ,, cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Zamawiający niezwłocznie o wyborze oferty określi wybranemu Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym.
Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik Nr 3 do zapytania.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Formularz ofertowy
Opis robót do wykonania
Projekt umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
Nazwa:
……………………………………………..
Siedziba:
…………………………………………….
Poczta elektroniczna: ……………………………………............
Nr telefonu i faksu: ……………………………………………..
REGON:
…………………………………………….
NIP:
……………………………………………..
ZAMAWIAJĄCY:
SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 31
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 7300800, fax: 85 7301010
e-mail: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl
NIP: 543 020 0158
REGON: 001052648
I . Nawiązując do zapytania cenowego na realizację zamówienia a także po zapoznaniu się z miejscem i warunkami prowadzenia
robót oraz po dokonaniu oględzin wykonania przedmiotowych robót pn. “Roboty budowlano - remontowe do wykonania w ZPC w
Bielsku Podlaskim, oferujemy:
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu cenowym za cenę ofertową ryczałtową netto (wynikającą z ilości robót i
zastosowanych cen jednostkowych ryczałtowych) + podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami (aktualnie 23%):
remont ZPC - ........................................... + podatek VAT................................................. cena brutto - ......................................
słownie - ...........................................................................................................................
Cena ogółem netto .…………………………zł + podatek VAT .............................. zł = cena brutto ................................................... zł
Słownie brutto - ………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Przyjęte składniki cenotwórcze do wyceny przedmiotu zamówienia : R - ........., K z - ........., K o - ........., Z - .........;
II . Zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do.........................
III. Oświadczenia dotyczące postanowień rozpoznania:
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
3. Udzielamy – 1-rocznej*, 2-letniej*, 3-letniej* (proszę wybrać odpowiednio) gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
IV. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
3.1.
…………………………………………………………………
3.2.
…………………………………………………………………
3.3.
…………………………………………………………………
V . W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej i przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ….…... stronach (wraz z załącznikami), kolejno ponumerowanych, od nr …… do nr ………

Miejscowość i data
*- niepotrzebne skreślić

Piecz ęći podpis osób upowa żnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Zał ącznik nr 2

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano remontowe w zakresie:
1. na korytarzu komunikacyjnym przy pomieszczeniach socjalnych wykonać naprawę i malowanie sufitu oraz naprawę ścian wraz
z malowaniem
a) szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów – 300,79 m2
b) malowanie emulsyjne powierzchni ścian – 153,26 m2
c) malowanie emalią lamperii ścian – 80,00 m2
d) malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitów – 67,53 m2
e) malowanie drzwi wewnętrznych 0,9x2,0 m w ilości 17 szt (30,60 m2)
f) zabudowa rur płytą gipsową na konstrukcji z profili na długości 32,60 mb
g) malowanie skrzynek hydrantowych – 2 szt
h) wymiana 13 szt lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne hermetyczne
2. w pomieszczeniu garowni obłożyćściany i sufit blachą aluminiową płaską gr. 2 mm
a) powierzchnia ścian i drzwi – 32,78 m2
b) powierzchnia sufitu – 13,85 m2
2a. w myjni pojemników i w umywalni męskiej sufity pomalować emalią – 8,11+ 7,86 = 15,97 m2
3. zabezpieczyć prawidłowo przed dostępem szkodników – owadów pomieszczenia zakładu:
a) otwierane okna wyposażyć w siatki przeciw szkodnikom – owadom, w pomieszczeniach produkcyjnych oraz magazynowych,
3
powierzchnia siatki – 30,61 m2,
b) zlikwidować ubytki tynku, nieszczelności przy instalacji kanalizacyjnej w pokoju śniadań
c) pomalować pomieszczenie socjalne i pomieszczenie kierowców
4
- sufity pomalować farbą emulsyjną – 4,19 + 8,11 = 12,30 m2
- lamperie ścian pomalować emalią – 9,68 + 9,37 = 19,05 m2
- ściany pomalować farbą emulsyjną – 10,17 + 9,90 = 20,07 m2
W celu oszacowania wartości powyższych robót zaleca się dokonać rzeczywistych pomiarów z natury w obiekcie gdzie są
planowane do wykonania prace budowlane. Wycenić każdą pozycję kosztorysową i ogólną dla poszczególnych zadań.

Zał ącznik nr 3 - Projekt umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu ................ 2019 roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy:
SPOŁEM Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowaną przez:
1. Pawła Janusza Kobylińskiego – Prezesa Zarządu,
2. Eleonorę Sieredzińską – Zastępcę Prezesa
zwaną dalej “Zamawiającym”,
a Firmą ..................................................................................................., reprezentowaną przez:
.........................................................................– Wła ściciela Firmy
zwaną dalej “Wykonawcą”.
W związku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego zostaje zawarta umowa o nast ępującej
treści:
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wynikające z zadania pn. Roboty remontowe w ZPC
przy ulicy Jana Pawła II 24, w Bielsku Podlaskim.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1a do niniejszej umowy oraz po dokonaniu przez

Wykonawcę pomiaru z natury. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszą umową warunkach.
§2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień................... , termin zakończenia robót – ................................ , przy czym wykonanie
robót wewnętrznych w ZPC będzie się odbywało przy funkcjonującym zakładzie.
2. Za termin wykonania robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
cena ofertowa netto .................. zł + podatek VAT (23 %), tj. ................zł = cena brutto .......................zł.
/słownie brutto: ...........................................................zł/. Wynagrodzenie ustala si ę na podstawie oferty Wykonawcy jako
wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
§4
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru nastąpi fakturą końcową.
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez obie strony.
3. Faktura może być wystawiana po zakończeniu robót.
Wykonawca wystawiać będzie fakturę na: SPOŁEM PSS w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31.
SPOŁEM PSS jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: NIP 543 020 01 58 i upoważnia Wykonawcę do
wystawiania faktury VAT dotyczącej niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.
4. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ...................................................... w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
§5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

§6

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 5 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
1) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
a) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r,
poz. 1202),

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
c) zaoferowaną ceną,

2) we własnym zakresie zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu

2.

przedmiotu umowy,
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeszkolenie pracowników, zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót,
4) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz przekazać go Zamawiającemu w
terminie ustalonym na dzień odbioru robót.
Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania przedmiotu umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkód
powstałych w związku z realizacją robót.
§7

1. Podstawą odbioru będzie spisany protokół końcowy zawierający wszelkie ustalenia dotyczące odbieranych robót budowlanych.
2. W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i wad Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w ściśle określonym terminie,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
3)
4)
5)

umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego
terminu odbioru.
w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w
zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w odbiorze przedmiotu umowy lub wyznaczenia upowa żnionego
pisemnie swego pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru.
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeńi zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a.1)
za przekroczenie terminu wykonania robót – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji – w wysoko ści
0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
a.3)
dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie zamówienia wad nie nadających się do usunięcia - w
wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 niniejszej umowy,
a.4)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto
za przedmiot umowy określonego w § 3 niniejszej umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy określonego w § 3 niniejszej umowy.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

a.2)

2.
3.
4.

§9

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.
W okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o wykryciu usterek na piśmie w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia.

4.
5.

Z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancji z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę oraz tkwiących w zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałach w terminie 14
dni od dnia ich stwierdzenia. Jeżeli będzie to technicznie niemożliwe w innym terminie uzgodnionym przez strony.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w
zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§ 10

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót i utrudnienia w ruchu związane z
wykonywanymi robotami oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie placu budowy i w związku z prowadzonymi robotami, od
chwili przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego odbioru robót i przekazania placu budowy Zamawiającemu.
§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia netto
określonego w § 3 umowy, tj..................... zł, słownie złotych: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy.
Zabezpieczenie zostanie potrącone na rzecz Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Strony ustalają:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ...................zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ..............zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za
wady bądź z tytułu gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
przedmiotu umowy.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi.
§ 13

1.
2.

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14

Integralną częśćniniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1a do umowy

Roboty remontowe w ZPC przy ulicy Jana Pawła II 24, w Bielsku Podlaskim
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano remontowe w zakresie:
1. na korytarzu komunikacyjnym przy pomieszczeniach socjalnych wykonać naprawę i malowanie sufitu oraz naprawę ścian wraz z
malowaniem
a) szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów – 300,79 m2
b) malowanie emulsyjne powierzchni ścian – 153,26 m2
c) malowanie emalią lamperii ścian – 80,00 m2
d) malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitów – 67,53 m2
e) malowanie drzwi wewnętrznych 0,9x2,0 m w ilości 17 szt (30,60 m2)
f) zabudowa rur płytą gipsową na konstrukcji z profili na długości 32,60 mb
g) malowanie skrzynek hydrantowych – 2 szt
h) wymiana 13 szt lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne hermetyczne
2. w pomieszczeniu garowni obłożyć ściany i sufit blachą aluminiową płaską gr. 2 mm
a) powierzchnia ścian i drzwi – 32,78 m2
b) powierzchnia sufitu – 13,85 m2
2a. w myjni pojemników i w umywalni męskiej sufity pomalować emalią – 8,11+ 7,86 = 15,97 m2
3. zabezpieczyć prawidłowo przed dostępem szkodników – owadów pomieszczenia zakładu:
a) otwierane okna wyposażyć w siatki przeciw szkodnikom – owadom, w pomieszczeniach produkcyjnych oraz magazynowych,
powierzchnia siatki – 30,61 m2,
b) zlikwidować ubytki tynku, nieszczelności przy instalacji kanalizacyjnej w pokoju śniadań
c) pomalować pomieszczenie socjalne i pomieszczenie kierowców
- sufity pomalować farbą emulsyjną – 4,19 + 8,11 = 12,30 m2
- lamperie ścian pomalować emalią – 9,68 + 9,37 = 19,05 m2
- ściany pomalować farbą emulsyjną – 10,17 + 9,90 = 20,07 m2

