
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach pełniących funkcje
biurowe,  dydaktyczne,  mieszkalne  i  komunikacji  wewnętrznej,  obiektów  Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

Sposób obliczenia ceny oferty

Ceną  oferty  jest  suma  zryczałtowanych   cen  jednostkowych  malowania  i  innych  robot,
przemnożonych przez podane w przedmiarze ich odpowiednie ilości . Będą to :

1. Pomalowanie farbami emulsyjnymi  starych tynków wewnętrznych uprzednio malowanych.
2. Pomalowanie farbami olejnymi grzejników radiatorowych.
3. Pomalowanie farbami olejnymi rurek instalacji. 
4. Zabezpieczenia podłóg.
5. Przenoszenie mebli i wyposażenia ruchomego pomieszczeń.

 
 i przy uwzględnieniu następujących czynności i założeń kalkulacyjnych:

1. Przygotowanie farb, przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych niezbędnych 
materiałów.

2. Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez reperację rys, pęknięć i drobnych 
uszkodzeń. 

3. Stosownie do potrzeb zagruntowanie podłoża.
4. Ustawianie, przenoszenie drabin malarskich, oraz ustawianie, przenoszenie i rozbieranie 

rusztowań malarskich przy malowaniu na wysokości do 5 m nad poziomem podłogi.
5. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami mebli, balustrad, grzejników , wanien, 

umywalek, okien, drzwi i innych urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie 
malowanych pomieszczeń.

6. Ewentualne wyniesienie, wniesienie i ponowne ustawienie mebli i innego wyposażenia 
ruchomego.

7. Niezwłoczne oczyszczenie, w przypadku zabrudzenia farbą, mebli, urządzeń, szyb, glazury, 
okuć, wanien, umywalek itp.

8. W przypadku malowania na wysokości ponad 5 m nad poziomem podłogi Wykonawca ma 
prawo do nakładów robocizny stosować współczynnik zwiększający 1.10.

9. Przy obliczaniu ilości rzeczywiście wykonanych robót zastosowanie będą miały zasady 
wykonywania obmiarów podanie w KNR 4-01 w rozdziale 12, punkt 4.

10. UWAGA: kalkulując koszty malowania kuchni w Stołówce Studenckiej „B” należy 
uwzględnić w nakładach farbę o specjalnych właściwościach tj:

 pierwsza klasa odporności na szorowanie na mokro, 
 atest higieniczny, 
 odporność na wodne środki dezynfekcyjne i łagodne środki czystości, 

 Przykładowa farba to CAPAROL Premium Clean lub równoważna.



WYKAZ OBIEKTÓW:

1. Collegium Jana Pawła II (Budynek wysoki) przy ul. Al. Racławickie 14,
2. Żeński Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1 D, (Uwaga – VAT 8%),

Uwaga: Obiekt wymieniony powyżej  jest uprawniony do naliczenia 8% VAT.
 Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w art.     2 pkt     12   ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego

zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia
8% VAT.

3. Gmach Główny KUL przy ul. Al. Racławickie 14,
4. Collegium Norwidianum KUL przy ul. Al. Racławickie 14,
5. Konwikt Księży Studentów przy ul. I. Radziszewskiego 7, (Uwaga – VAT 8%),

Uwaga: Obiekt wymieniony powyżej  jest uprawniony do naliczenia 8% VAT.
 Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w art.     2 pkt     12   ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego

zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia
8% VAT.

6. Lokal przy ul. Chopina 29/5A – pomieszczenie VOX PATRUM,
7. Stołówka Studencka B – kuchnia Przy ul. I. Radziszewskiego 7 

Wykaz  powierzchni  do  malowania  w  poszczególnych  obiektach  zgodnie  z  dołączonymi
przedmiarami. 
Malowanie w każdym obiekcie podlega odrębnemu odbiorowi i fakturowaniu – w sumie 7 faktur
częściowych.

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,w4iakd2xr,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,w4iakd2xr,1.html

