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 I. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

Prace remontowe związane z adaptacją sali na terenie ZUOK  na cele edukacji ekologicznej w 
Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53 w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

a) CZĘŚĆ I - wykonanie ścianki działowej w formie drzwi przesuwanych 

- Wysokość sali konferencyjnej ok. 3,00 m, szerokość 5,43 m. 

- Ścianka z 8 szt. drzwi przesuwnych z płyty laminowanej gr. 10 mm w obramowaniu 
systemowym dwustronnie w kolorze „buk”. 

 - Każde drzwi na oddzielnym torze, tak by mogły zsuwać się do ścian w płaszczyźnie o 
szerokości 740 mm oraz rozsuwać w dowolnym miejscu tworząc otwór drzwiowy. 

- Tor jezdny dolny wys. 10 mm szer. 180 mm mocować do posadzki z płytek gresowych. 

- Górną część ram prowadzących zamocować do istniejącego sufitu podwieszonego, który należy 
wzmocnić. Całość prowadzenia ukryć w zamontowanej osłonie z płyt laminowanych tworząc belkę 
podsufitową wysokości ok. 23 cm i szerokości ok. 20 cm. 

Przed wykonaniem ścianki przesuwnej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze. 

b) CZĘŚĆ II - roboty budowlane 

- Wymienić uszkodzone wypełnienie sufitu podwieszonego (płyty 60 x 60) szt. 10 

- Zdemontować obicie ściany z płyt na wpust z wieszakami 5,0 m x 1,96 m, przeciąć płyty na 
odpowiedniej wysokości, obrobić uciętą krawędź i zamontować płyty z wieszakami w korytarzu przy 
sali. 

 

Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 Opis przedmiotu zamówienia 

Adaptacja sali na terenie ZUOK na cele edukacji 
ekologicznej (remont) w ramach Projektu 

„Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”  

Znak: RS/P-20/2015     
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- Wykonanie gładzi po demontażu płyt z wieszakami – wymiary  jw. 

- Naprawa tynków po robotach elektrycznych. 

- Przygotowanie podłoża pod malowanie, wymiary sali 14,75 m x 5,43 m x wys. 2,98 m. 

- Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną akrylową powierzchni ścian. 

c) CZĘŚĆ III - roboty elektryczne 

- Wymiana gniazd wtykowych pojedynczych na podwójne szt. 5. 

- Wymiana wyłącznika oświetleniowego na dwu klawiszowy uwzględniający oddzielne zapalanie 
światła na zapleczu Sali  kpl. 1. 

- Dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb podłączenia urządzeń komputerowych kpl. 2 oraz 
elektronicznych urządzeń dydaktycznych kpl. 2 (gniazdo wtykowe na przewodzie dł. ok. 2 m)  
wprowadzone w sufit podwieszony. 

- Wyprowadzenie dodatkowych gniazd wtykowych podwójnych do podłączenia oświetlenia 
biurkowego. 

d) CZĘŚĆ IV - dostawa i montaż klimatyzatora 

- dostarczenie i zamontowanie klimatyzatora kasetonowego inwerterowego w suficie podwieszonym o 
wymiarach 60 cm x 60 cm  szt. 1 o wydajności max do 3,5 kW. 

- jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana na stropie budynku socjalno-administracyjnego pod 
dachem budynku sortowni (w pobliżu istniejących jednostek klimatyzacyjnych). 

-powierzchnia klimatyzowanego pomieszczenia wynosi 18,40 m2. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- Wykonanie robót zgodnie zamówieniem Inwestora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
sztuką budowlaną oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności, atestów lub 
aprobat na wszystkie zastosowane materiały. 

- Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu badań 
elektrycznych wymaganych prawem budowlanym. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania istniejącej konstrukcji i wypełnienia sufitu 
podwieszonego. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących urządzeń i zabudowy ściennej. 
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- Wymagany minimalny okres gwarancji na ściankę przesuwną oraz roboty budowlane i elektryczne 
wynosi 24 m-ce,  a na dostarczenie i zamontowanie klimatyzatora 5 lat. 

Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego dokonać oceny zakresu robót po uprzednim umówieniu 
spotkania z p. Teresą Licau – specjalistą ds. inwestycji i remontów Tel. 605 632 344 w poniedziałki, 
wtorki i środy od 8,oo do 14,oo. 

IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania umowy : 

- CZĘŚĆ I - wykonanie ścianki przesuwnej do dnia 12.05.2015 r. 

- CZĘŚĆ II - roboty budowlane do dnia  20.05.2015 r. 

- CZĘŚĆ III - roboty elektryczne  do dnia  12.05.2015 r. 

- CZĘŚĆ IV - dostawa i  montaż klimatyzatora do dnia 20.05.2015 r. 

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty 
częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.   
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia. 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Opis przedmiotu zamówienia na wybraną ofertę częściową spełniający parametry techniczne 
określone przez zamawiającego. 

3. Formularz ofertowy. 

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Teresa Licau – specjalista ds. inwestycji i remontów nr telefonu  56 63 98 139 lub 605 632 344. 

VIII. Oferty nale ży składać w zamkniętych kopertach z napisem „Adaptacja sali na 
terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej (remont)” z adresem nadawcy na kopertach 
w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w 
Toruniu ul. Grudzi ądzka 159 (sekretariat) do dnia 21.04. 2015 r. godz.10.oo. Termin 
otwarcia ofert  21.04. 2015 r. godz. 10.3o. 

Okres związania z ofertą 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

X. Sposób oceny ofert: 

Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty 
nie  podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) 




