ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę
dostaw/usług/robót budowlanych
1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remontem
instalacji odgromowej i przebudowa wewnętrznej linii zasilającej w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu.
2. Termin realizacji zamówienia: 21.09.2015 r. – zgłoszenie gotowości odbioru przedmiotu
zamówienia; 15.10.2015 r. – uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień.
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
4. Warunki płatności: przelew 30 dni.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Remont dachu obejmie:
a) wymianę części pokrycia dachu /demontaż części pokrycia na połaciach skierowanych do
środka, wraz z wybraniem żużla wielkopiecowego stabilizowanego gładzią do poziomu
stropu wraz z demontażem rynny wewnętrznej/ oraz montaż konstrukcji z wykończeniem i
wykonaniem wentylacji stropodachu tj. wiązary deskowe z wymurowaniem murków z cegły
ceramicznej pełnej, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
b) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, na części połaci zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi,
c) wymianę obróbek blacharskich /ocynkowane powlekane malowane w kolorze brązowym/
na attykach zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz na styku połaci z attykami i w pasie
podrynnowym,
d) uzupełnienie ubytków tynku na attykach /pęknięcia i odpryski tynku z malowaniem od
zewnątrz, oraz po usunięciu rynny wewnętrznej z rurą spustową,
e) wymiana rynny i rury spustowej na części bocznej połaci przy wieży /ocynkowane
powlekane malowane w kolorze brązowym/,
f) remont komina /otynkowanie z malowaniem i obróbkami blacharskimi/ w części ponad
attyką, z montażem czapek kominowych i osłon wentylacyjnych,
g) roboty rozbiórkowe/demontażowe.
2. Wymiana instalacji odgromowej na remontowanym dachu.
Istniejąca instalacja odgromowa jest wykonana w części drutem o śr. 6 mm oraz w części z
linki stalowej. Przewody zwodów poziomych oraz wsporniki są skorodowane, a w związku z
koniecznością ich demontażu podczas remontu dachu nie będą materiałem
pełnowartościowym do ponownego montażu. istniejące wsporniki naciągowe do wymiany.
Przewody odprowadzające, złącza kontrolne, przewody uziemiające oraz uziom otokowy
pozostają bez zmian.
3. Wykonanie linii kablowej (wlz).

Istniejący budynek Ochotniczej Straży Pożarnej będzie zasilony wewnętrzną linią zasilającą z
nowego złącza kablowego typu P1-Rs/F usytuowanego na granicy działki nr 191 od strony
drogi (oddzielne opracowanie). Zasilanie budynku wykonane będzie kablem YKY 5x 16
mm2 o długości około 35 m, od projektowanego złącza kablowego P1-Rs/F do istniejącej
tablicy rozdzielczej RG zlokalizowanej w budynku OSP. Na zewnątrz budynku kabel należy
układać w ziemi, natomiast wewnątrz budynku natynkowo na uchwytach odstępowych. Nad
rurami wodnymi i kanalizacyjnymi w przepustach kablowych. Kabel zasilający 0,4kV należy
układać w wykopie na głębokości 0,7m. (górna część kabla). Kabel układać na 10cm
podsypce z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10cm warstwę
piasku i 15cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego
o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości 25cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla
co najmniej 2m. Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m należy
umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość,
oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca. W złączu kablowym
umocować tabliczkę grawerowaną z w/w opisem. Jako ochronę od porażeń prądem
elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania wyłącznikiem nadmiarowo
prądowym. Układ zasilania w złączu kablowym TN-C. W złączu kablowym zależy połączyć
przewód PE z przewodem N. Rezystancja uziomu w złączu nie powinna przekraczać wartości
30 Ω.
Szczegółowy opis oraz zakres zawarte zostały w dokumentacji projektowej, SST oraz
przedmiarach.
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2015 r. w formie:
a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86300 Grudziądz
b) faksem na numer: 56 45 11 132
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: j.maleszewski@grudziadz.ug.gov.pl
7. Do oferty załączyć należy:
a) kosztorysy ofertowe
b) aktualne zaświadczenie KRS lub CEIDG
c) przynajmniej 2 szt. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych
dotyczących remontu, wymiany lub położenia nowego pokrycia dachowego w okresie
ostatnich 5 lat.

