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Postępowanie nr ZSE/350/14/2018

Zapytanie ofertowe
„Wymiana posadzki z wykładziny termozgrzewalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Olsztynie, ul. Bałtycka 37 ”.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 z późn. zm.), a także art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn zm.)
zapraszam do składania ofert na wykonanie zadania :

„Wymiana posadzki z wykładziny termozgrzewalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Olsztynie, ul. Bałtycka 37 ”.
Zamawiający:
Zespół Szkół Ekonomicznych
Ul. Bałtycka 37
10-144 Olsztyn
NIP 739-15-65-996
I.

Zakres Zamówienia
Zakłada się zakres prac związanych z wymianą posadzki z wykładziny termozgrzewalnej na świetlicy
w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Bałtyckiej 37 w Olsztynie.
Prace budowlane polegać będą na zerwaniu posadzki tworzyw sztucznych, wyrównaniu, wygładzeniu
podłoża i montażu wykładziny termozgrzewalnej na całej powierzchni świetlicy.

II.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje
rozebranie istniejących posadek z wykładzin PCV,
częściowa rozbiórka istniejącego podłoża pod posadzki,
uzupełnienie ubytków podłoża betonowego pod posadzki,
gruntowanie istniejącego podłoża betonowego pod posadzki
wykonanie podłoży pod posadzki z mas samopoziomujących,
montaż - klejenie wykładzin na gotowym podłożu
montaż - klejenie cokołów ścian z wykładzin rulonowych termozgrzewalnych PCV na gotowym
podłożu,
h. wywiezienie gruzu z robót rozbiórkowych na wysypisko.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2. Wymagania dotyczące zamówienia:
a. Wykładzina ma spełniać następujące parametry techniczne:
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•
•
•
•
•
•
•

Grubość : min. 2mm
struktura homogeniczna
wzór –uzgodniony z zamawiającym
odporność na ścieranie –EN649-grupa P lub M
Odporność ogniowa –DIN 4102-B1
Wykładzina rulonowa antystatyczna
Kolor i faktura uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy
czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin przynajmniej w 2 kolorach.

b. Wykładziny Rurowe PCV muszą posiadać:
•

Atest przeciwpożarowy- określenie trudno-zapalności wg PN-88/B-02854,

•

Określenie antystatyczności wg PN-92/E-0503 i PN-E-05204,

•

Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002,

•

Aprobatę techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do
stosowania ,

•

Wyrób- wykładzina rulonowa PCV musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B
lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie.

3. Sprzęt i maszyny
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Środki transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
a. Roboty rozbiórkowe.
Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady
budowlane lub inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i otoczenia. Prace
rozbiórkowe powodują powstawanie drgań i hałasu i muszą być wykonywane po godzinach pracy uczniów
i osób pracujących w obiekcie budowlanym.
b. Roboty posadzkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone :
- roboty rozbiórkowe
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- wietrzenie pomieszczeń
- temperatura powietrza w którym wykonuje się wymianę posadzek nie powinna być
niższa niż 15 ºC i powinna by ć zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem
robót oraz w trakcie ich wykonywania. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu
powinna wynosić 45 – 60 %.
Przygotowanie podłoża :
-

podłoże, staraninie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu,
należy zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres technologiczny wiązania
gruntu,
należy wylać podłoże pod posadzki z masy samopoziomującej o grubości od 5 mm do 10 mm,
odchyłki na łacie 2m nie mogą być większe niż 2mm,
w przypadku stwierdzenia większych odchyłek podłoża pod posadzki Wykonawca dokona naprawy
na własny koszt masami samowyrównującymi ze specjalnych zapraw.
grubość wylewki samopoziomującej w najcieńszym miejscu nie może być mniejsza niż 5 mm.

Montaż wykładziny rulonowej PCV :
-

III.

wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża,
cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem utworzenia
cokołu o wysokości 10 cm,
wszystkie łączenia wykładziny PCV należy zgrzać - połączyć termicznie,
wykładzinę rulonową PCV układać wg technologii producenta,
należy zastosować grunty i kleje wg technologii producenta wykładzin,
minimalna temperatura podłoża przy montażu wykładziny PCV to 16 ºC,
maksymalna wilgotność podłoża przy układu wykładziny rulonowej to 65 %,
wykładzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża,
nie dopuszcza się występowania deformacji, pęcherzy, fałd itp.,
6. Szczegółowy zakres prac zawierają załączone przedmiary robót- załącznik nr 4.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 30.11.2018r.
Z uwagi na specyfikę dzielności szkoły prace będą odbywały się w weekendy tj.
od piątku godz. 14.00, zgodnie z harmonogramem prac dołączonym do umowy.

IV.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
1.
2.
3.
4.

V.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

