
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego w Zespole Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji w Krakowie 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji , ul. Ułanów 9, 

31-450 Kraków. 

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie na kwotę poniżej 130 000 zł, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, których wartość nie przekracza 

30 000 euro. 

3. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie częściowego remontu 

dachu wraz z wykonaniem napraw po zalaniu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i 

Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 w 2022 roku według kosztorysu inwestorskiego .  

4. Opis zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie pokrycia 

papowego wraz z obróbkami w tym kominów, obróbkami blacharskimi , rynnami i rurami 

odprowadzającymi wodę z dachu nad aulą oraz zapleczem w Zespole Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji. Zakres prac obejmuje również usunięcie skutków zalania w zapleczu 

w tym w pomieszczeniach WC, bibliotece, auli, a także wymianę drzwi i naprawę 

odwodnienia dachów oraz elewacji budynku. Przy realizacji prac należy uwzględnić m.in.: 

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń 
- wykonanie napraw pokrycia papy nad aulą oraz zaplecza, z uwzględnieniem usunięcia 
styropapy, sfałdowań papy 
- wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych 
- wymianę instalacji odgromowej wraz z pomiarami 
- naprawę gzymsu wieńczącego dach auli wraz z obróbkami 
- wykonanie remontu kominów 
- wymianę/ uszczelnienie odpowietrzenia pionów instalacji kanalizacyjnej 
- wykonanie remontu zalanej elewacji w zakresie wymiany izolacji termicznej wraz z 
wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej 
- remont odprowadzenia wody z rur spustowych w tym demontaż opaski i utwardzenia, 
odkopanie instalacji kd wymianę instalacji kd do studzienki, wykonanie zasypów oraz 
odtworzenie opasek i utwardzenia 
- wykonanie napraw ścian, stropów i zabudów wynikających z zalania w tym skucie tynków, 
osuszenie, odgrzybienie, wykonanie nowych tynków, gładzi i malowanie 
- wymianę drzwi wewnętrznych 
- wymianę akustycznej zabudowy ( w auli) 
- wykonanie wszystkich towarzyszących robót wynikających z zakresu zadania 
- wywóz i utylizacja odpadów 
 

5. Zamówienie będzie zakończone do dnia 12 sierpień 2022. 

6. Kryteria oceny ofert – cena, termin realizacji, czas gwarancji 

7. Wymagane gwarancje  - minimum 36 miesięcy 

8. Oferty powinny być dostarczone w zaklejonej kopercie z opisem „oferta na częściowy remont 

dachu wraz z wykonaniem napraw po zalaniu w ZSIŚiM” . 

9. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w 

Krakowie ul. Ułanów 9, parter pok. 30, w terminie do dnia 09.05.2022 do godz. 12:00. 


