
Zapytanie Ofertowe  Wymiana płytek klinkierowych na żelbetowej zewnętrznej ścianie garażu wraz z wykonaniem 
izolacji przeciwwodnej donic i uszczelnieniem odpływów z tarasu. 
 

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5  
03 -984 Warszawa 
Regon: 140 690 080 
Internet http:/www.Wilga2000.com.pl 
e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 
telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938  
 

2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert 
 

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Wymiana  odspojonych płytek klinkierowych na żelbetowej zewnętrznej ścianie garażu (płytki 
odspojone w 50-60%). Wraz z wykonaniem wymiany płytek klinkierowych, należy wykonać 
izolację przeciwwilgociową donic zlokalizowanych na wierzchu ściany oraz uszczelnić rury 
odwodnień tarasu zlokalizowane w górnej części ściany żelbetowej. 
 
Zakres prac :  

- Demontaż płytek klinkierowych, oczyszczenie ściany żelbetowej   73,00 m2 
- Demontaż rynien         22,00 mb 
- Demontaż rur spustowych (2 sztuki po 1,5 mb)     3,00 mb 
- Usunięcie ziemi i krzewów z betonowych donic (roboty ręczne szpadlem)  4,00 m3 
- Oczyszczenie powierzchni, wykonanie izolacji przeciwwodnej betonowych donic  - masa bitumiczna 
np. styrbit 2000 dwie warstwy na spodzie oraz ścianach betonowych donic wraz z wklejeniem taśm 
dylatacyjnych w miejscach łączenia donic. Uszczelnienie odpływów z donic.  45,00 m2 
- Wyłożenie donic folią przeciwkorzenną       45,00 m2 
- Uzupełnienie usuniętej ziemi i krzewów w donicach     4,00 m3 
- Uszczelnienie rur odwodnień z tarasu przechodzących przez przedmiotową ścianę żelbetową garażu
           8,00 szt. 
- Gruntowanie ściany żelbetowej garażu płynem z piaskiem kwarcowym   73,00 m2 
- Ułożenie nienasiąkliwych płytek klinkierowych w kolorze, kształcie i wymiarach obecnych płytek 
klinkierowych na kleju wodno i mrozoodpornym przeznaczonym do ścian zewnętrznych 

73,00 m2 



- Wykonanie fugowania płytek klinkierowych w kolorze nawiązującym do pozostałej części 
wykończenia ścian ( fuga przeznaczona do ścian zewnętrznych narażonych na warunki 
atmosferyczne)          73,00 m2 
- Impregnacja przeciwwodna płytek klinkierowych      73,00 m2 

4. Gwarancja: 
36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

5. Termin zakończeniu prac : do 30.07.2019 r. 
6. Termin i miejsce składania ofert: 20.05.2019 r.  

 
Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert  w 
siedzibie SM ,,Wilga 2000’’, przy ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na 
adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl 
Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we 
własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania 
robót i dostępu do przedmiotowej ściany i donic. 
Wymagane jest stosowanie wyrobów w technologii jednego producenta dla grupy robót. 
Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałowe. 
 
Dodatkowe informacje : Inspektor Nadzoru Spółdzielni  tel. 660-839-829  Łukasz Ratyński. 
 
 


