
Sulechów, 12 czerwca 2017 r. 

Zapytanie ofertowe nr KA.26.4.2017.HW  

  

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 
ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów 
NIP: 9731031379 REGON: 364605669 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie- 
usuwanie zawilgoceń i  pęknięć budynku. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- skucie tynków wewnętrznych w sali gimnastycznej do wysokości 1 m; 
- wykonanie hydroizolacji poziomej za pomocą iniekcji w ścianie na poziomie 
istniejącej posadzki; 
- wykonanie nowych tynków przy użyciu specjalistycznych zapraw 
renowacyjnych; 
- odkopanie budynku z zewnątrz; 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ław fundamentowych oraz ścian 
budynku do poziomu ca. 0,5 m nad gruntem; 
- docieplenie ścian fundamentowych obiektu (metodą lekką-mokrą); 
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe izolacji j. w; 
- wykonanie nowej opaski wokół budynku; 
- przebudowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie wraz z jej uszczelnieniem; 
- udrożnienie kanalizacji na terenie Inwestora. 
 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE  
 
Ściany sali gimnastycznej. 
Planuje się wykonanie renowacji wszystkich ścian pomieszczenia sali 
gimnastycznej.  
Od wewnątrz roboty będą polegać na: 
- skuciu istniejących tynków do wysokości około 70 cm od poziomu posadzki, 
- wykonaniu hydroizolacji poziomej ścian w poziomie tuż nad istniejącą posadzką za 
pomocą iniekcji (dla ścian bez dostępu z zewnątrz), 
- uzupełnienie tynków za pomocą tynków renowacyjnych, pozwalających na 
osuszenie ściany w technologii zgodnej z zaleceniami producenta. 
Od zewnątrz roboty będą polegać na: 
- rozbiórce istniejącej opaski i utwardzenia przy budynku, 
- odkopanie ścian do poziomu fundamentu, 
- wykonaniu hydroizolacji poziomej ścian w poziomie około 10 cm nad spodem 
fundamentu za pomocą iniekcji, dla pozostałych ścian, 
- wykonaniu izolacji powłokowej fundamentów i ścian do poziomu około 50 cm nad 
gruntem z preparatu odpornego na parcie wody przedostającej się przez grunt, 



- dociepleniu ścian do wysokości około 50 cm nad poziom terenu w technologii 
lekkiej-mokrej ze styropianu o podwyższonej odporności na parcie gruntu 
z  wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej jako wierzchnia warstwa, 
- zabezpieczenie izolacji za pomocą folii kubełkowej wraz z listwą systemową 
od góry, 
- wykonaniu obróbki blacharskiej nad dociepleniem w celu zapobiegnięcia 
przedostawania się wilgoci za docieplenie. 
Pozostałe roboty: 
- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z uszczelnieniem w miejscach ocieplenia 
budynku, 
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na placu Inwestora. 
 
   Wszystkie roboty budowlane i stosowane materiały wykonać zgodnie 
z instrukcjami i zaleceniami wykonawczymi producentów poszczególnych systemów 
i produktów.  
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osób do tego uprawnionych, przy  
użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy usunąć z placu budowy 
i składować na wysypisku miejskim.  
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty 
wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, 
zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami 
Technicznymi Odbioru Robót. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  29  wrzesień 2017 r. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być: 
- sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście 
na  adres:  
Sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 
ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów   
do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 10 00 



 
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
VI. OCENA OFERT 

 

 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 
kryteriów: 
 

90%-  cena 
10%-  referencje o należytym wykonaniu robót budowlanych  odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia lub dowody 
potwierdzające, iż roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujące, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone 

 

• 0%-  brak załączonych dokumentów 

• 5%-   2 załączone dokumenty 

• 10%-    3 i więcej załączonych dokumentów 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze i wynikach postępowania  Zamawiający powiadomi wszystkich 
uczestników, umieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie  BIP do dnia 
30 czerwca 2017 r. do godziny 14 00.   

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny Henryka Waszak 
pod numerem telefonu 68 457 5674 oraz adresem email: 
henryka.waszak@cksulechow.pl 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
  

1. Formularz oferty 
2. Wykaz  robót 
3. Przedmiar robót 
4. Kosztorys Ofertowy 
5. Wzór umowy 
 

  
 

DYREKTOR 
 

Jerzy  Rozynek 
 


