
 
OGŁOSZENIE O  WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

  
ZAMAWIAJĄCY -  Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek  1,  09-400 Płock
zaprasza  do  składania  ofert  na:  Wykonanie  remontu  podłogi  w  sali  gimnastycznej  Szkoły
Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Płocku, ul. Brzozowa 3.

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rzut pomieszczenia sali gimnastycznej – w załączeniu.

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu podłogi w sali  gimnastycznej

budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w zakresie:

1. rozbiórki oblistwowania parkietu - ~55,00 mb

2. rozbiórki istniejącego parkietu z klepek dębowych o wymiarach 45x350 mm ~173,15

m2

3. rozbiórki istniejącej izolacji przeciwwilgociowej ~173,15 m2

4. sprawdzenie stanu technicznego rusztu sprężystego – ewentualna naprawa po ocenie

5. ocena stanu technicznego ślepej podłogi z desek – ewentualna wymiana uszkodzonych

elementów

6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE gr 0,2 mm

7. ułożenie nowego parkietu z klepki dębowej

8. montaż listew przyściennych wentylowanych – umożliwiających odprowadzenie wilgoci

spod powierzchni parkietu

9. cyklinowanie parkietu

10. trzykrotne malowanie parkietu

11.malowanie linii boiska do siatkówki przed ostatnią warstwą lakieru

1. 2  Stan istniejący

Parametry ogólne pomieszczenia  :

• długość - ~ 17,92 m.

•  szerokość - ~ 9,56 m.

• powierzchnia użytkowa - ~171,30  m2

• rzeczywista powierzchnia parkietu -~173,15 m2



Konstrukcja podłogi wg wywiadu z użytkownikiem

Ruszt sprężysty:

- legarowanie krzyżowe 

-ślepa podłoga  z desek sosnowych lub świerkowych impregnowanych Ognio-i biochronnie gr. 
22 mm   i  szerokości 95mm 1-stronnie strugane – deski bite co 10mm

schemat ułożenia podłogi – patrz rysunki poniżej 

http://www.parkiet-remont.pl/wp-content/uploads/2012/05/AA-legar-krzy%C5%BC.-rys..jpg


1.3 Wymagania odnośnie nowej nawierzchni podłogi sali gimnastycznej

• folia paroizolacyjna PE 0,2 mm

• klepka parkietowa dębowa gr.22 mm, sortowanie -bez sęków,  przebarwienia naturalne 
drewna,dopuszczalny słój leżący,

• cokoły z otworami wentylacyjnymi

• Wilgotność rusztu – 12% do 14%

• Wilgotność klepki parkietowej – 9%(+/-2%)

• Klepka parkietowa będzie przybijana do ślepej podłogi, a następnie  szlifowana i
 lakierowana lakierami przeznaczonymi dla podłóg sportowych  (spełniającymi  
parametry poślizgu normy DIN 18032 część 2 dla podłóg sportowych).

• Linie boiska są malowane międzywarstwowo kompatybilnym lakierem.

1.4 WYMAGANIA   DLA  LAKIERÓW  DO  PODŁÓG SPORTOWYCH

1. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

Właściwości ochronne związane są szczególnie z wymaganiami w zakresie: 

- tarcia (poślizgu), wg PN-EN 13036-4, - wymagane 80 - 110

2. Wymagania techniczne 
Właściwości techniczne związane są z wymaganiami w zakresie:

• odporności na ścieranie powłok i lakierów pokrywających drewno lub nawierzchnie 
syntetyczne, wg PN-EN ISO 5470-1,   wymagane <1G/80MG

• odporności na uderzenia, wg PN-EN 1517, - wymagane  <0,5 mm

http://www.parkiet-remont.pl/wp-content/uploads/2012/05/AA-przekr_01pojedynczy.gif


• odporności na wgniecenia, wg PN-EN 1516, - wymagane  <0,5 mm

• współczynnika odbicia zwierciadlanego, wg PN-EN 13745, - wymagane <45%

• odporności ogniowej i klasyfikacji, wg PN-EN 13501-1,

• emisji formaldehydu, wg PN-EN 717-1 i PN-EN 717-2, - max. dopuszczalne stężenie w 
powietrzu to 50μg/m3

• emisji pentachlorofenolu -max. dopuszczalne stężenie w powietrzu to 0,1 ppm

• stopnia nierówności powierzchni, wg PN-EN 13036-7.

II. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac.

2. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

warunkami  technicznymi,  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  SIWZ,  wiedzą

techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi

w Polskich Normach i w prawie budowlanym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  wizji lokalnej i zapoznania się z

rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia

i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i

czystości na terenie objętym robotami.

5. Wszelkie  pozostałości  budowlane  należy  wywieźć  z  terenu  inwestycji  i

utylizować. Odpady należy wywozić  sukcesywnie w trakcie remontu. Wywóz i

utylizacja odpadów leżą po stronie Wykonawcy

6. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia

pozytywnych  wyników  pomiaru  stężenia  formaldehydu  i  pentachlorofenolu  w

pomieszczeniu sali gimnastycznej

III.   W  arunki udziału w postępowaniu:  

• Wykonawca musi dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane

w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  do  kierowania  robotami

budowlanymi,

• Wykonawca musi wykazać,  iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest

krótszy,  w  tym okresie, min.  1  robotę  budowlaną,  polegającą  na  wykonaniu

podłogi sportowej o powierzchni nie mniejszej niż 180 m2

IV.  Termin realizacji zamówienia

Roboty budowlane wykonywane będą w czasie wakacji w okresie od 01 lipca 2013 roku do 14 
sierpnia 2013 roku.

V. Obowiązująca stawka podatku VAT – 23%



VI. OSOBY  DO  KONTAKTU

Osoby uprawnione do kontaktu:
- w zakresie przedmiotu zamówienia - Seweryn Adamkiewicz ( tel. 24–36-71-667 ) - pok. B 
229
- w sprawach formalnych – Anna Regulska (tel. 24 367-14-61)

VII. Do oferty należy załączyć:

1.  Formularz  ofertowy  zawierający:  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  cenę  brutto  za  wykonanie
zadania, z podpisem i pieczątką osób uprawnionych – Załącznik Nr 1
2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności  gospodarczej,  potwierdzający  dopuszczenie  wykonawcy  do  obrotu  prawnego,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem  dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone  Załącznik nr 2,
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 3 .  
5.  Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień  -
Załącznik Nr 3. 
6.  Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
załączonych  dokumentów  (należy  jednak  załączyć  dokumenty,  z  których  wynikać  będzie
ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone
do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

VII. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Płock, ul. Zduńska 3, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 – do dnia
15.04.2013 r. do godz. 10.00.

   
    Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na

Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :
Oferta na: Wykonanie remontu podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Płocku, ul. Brzozowa 3.

Nie otwierać przed dniem  15 kwietnia 2013 r.  godz. 10.00

Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw.  winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
           /-/ Dagmara Bednarska



Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu podłogi w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w
Płocku, ul. Brzozowa 3.

Zamawiający Gmina-Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 

Cena ofertowa za całość zadania w zł:

– brutto (cyfrowo) ....................................................................

Termin realizacji zgodnie z ogłoszeniem
 

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy na 
podstawie odpowiednich dokumentów.

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

                                                             

1. Oferujemy  wykonanie  prac  objętych  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  Opisu
przedmiotu  zamówienia  pn.  Wykonanie  remontu  podłogi  w  sali  gimnastycznej
Szkoły  Podstawowej  Nr  12  im.  Miry  Zimińskiej  Sygietyńskiej  w  Płocku,  ul.
Brzozowa 3.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

data: ..................................                              Podpis:
                                                                       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik Nr 2

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Dotyczy  realizacji  zadania:  Wykonanie  remontu  podłogi  w  sali  gimnastycznej  Szkoły
Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Płocku, ul. Brzozowa 3.

Nazwa 
Wykonawcy .............................................................................................................

Adres 
Wykonawcy ..............................................................................................................

Numer tel./ 
fax  ....................................................................................................................

Wykonawca musi wykazać, że posiada  doświadczenie zawodowe niezbędne do
wykonania zamówienia, zgodnie z ogłoszeniem .

L.
p

Rodzaj
zamówienia
/przedmiot/

Wartość /brutto/
Data  wykonania

zamówienia

Nazwa
Zamawiającego

/odbiorca/

Do wykazu załączamy ................ szt. dokumentów potwierdzających, że usługi  zostały 
wykonane należycie.

 data:.................................

                                                                                                 Podpis:
                        (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik Nr 3

POTENCJAŁ KADROWY

Dotyczy: Wykonanie remontu podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry
Zimińskiej Sygietyńskiej w Płocku, ul. Brzozowa 3.

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................

Adres Wykonawcy .....................................................................................................

Numer  tel./fax  .......................................................................................................

Lp.
Nazwisko i

imię

Kwalifikacje
zawodowe,

doświadczenie  
i wykształcenie  

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie
do dysponowania

osobami (np. umowa o
pracę, umowa o dzieło

itp., osobiście)*
1  

 
2.

3.

Oświadczam,  iż  osoby  wskazane  w  wykazie  posiadają  wymagane  przez  Zamawiającego

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień. 

data:.................................

     Podpis:

                                                            (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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