
Toruń, dnia 30.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr G.271.05.2022.AN

Zapytanie ofertowe na wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej w bud A Zespołu Szkół
Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku 2022

Postępowanie wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy Prawo zamówień publicznych

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu prosi o złożenie oferty
na wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej  w bud A  Zespołu Szkół Muzycznych  przy ul.
Szosa Chełmińska 224/226

I. Przedmiot zamówienia:
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej   zgodnie z zakresem robót wskazanym w kosztorysie

1. Rozbiórka obrzeży, chodnika z płyt betonowych i nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej

2. Zabezpieczenie terenu robót

3. Wykopy o ścianach pionowych

4. Oczyszczenie i zmycie starego podłoża

5. Wykonanie izolacji - przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe z roztworu asfaltowego
wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

6. Wykonanie izolacji - przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe z roztworu asfaltowego
wykonywane na zimno druga i następna warstwa

7. Wykonanie  pionowych izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z styroduru na zaprawie z siatką (mury
piwniczne - od poziomu gruntu w dół na długości odkrytej ściany)

8. Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z folii kubełkowej

9. Zasypanie wykopów i zagęszczenie nasypów

10. Odtworzenie obrzeży i  nawierzchni przy założeniu częściowego odzysku kostki brukowej

11. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek

II. Zawartość oferty - Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy
Cena ofertowa zadania ( cena netto + VAT ) winna obejmować:

- wartość robót wynikającą z przedmiarów robót, z specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót,
- koszty wszystkich robót nie ujętych w w/w dokumentach, a bez których to robót wykonanie zadania
byłoby niemożliwe.

2. Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony zgodnie z załączonym wzorem
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
4. Akceptacja umowy:

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-izolacyjne-7063


5. Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie robót — z dniem zawarcia umowy
- zakończenia robót- nie później niż do 31 sierpnia 2022 r.

6. Na wykonane prace wymagane jest udzielenie minimum  60  miesięcznej gwarancji.
7. Oferty należy złożyć do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 12.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. K.

Szymanowskiego w Toruniu - sekretariat lub przesłać pod adres sekretariat@zsm.torun.pl
11. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Alina Nowakowska

tel. 56 612 24 11, a.nowakowska@zsm.torun.pl

12. Możliwe jest dokonanie  oględzin miejsca planowanych robót od poniedziałku do piątku w godz 7.00-15 po
wcześniejszym umówieniu się z osobą upoważnioną

Załączniki :
1.  Formularz ofertowy
2.  Kosztorys
3.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
4.  Projekt umowy
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