Łódź, dnia 1 czerwca 2022 r.

I n f o r m a c j a
do przetargu na wykonanie prac wraz z projektem w zakresie dostosowania
budynku wysokiego wielorodzinnego do warunków ochrony
przeciwpożarowej
na nieruchomości nr 235 budynek mieszkalny nr 51 , ul. Sierakowskiego 63;

Zakres prac :
1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej łącznie z uzyskaniem stosownych zezwoleń i
uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przed
przystąpieniem do opracowania stosownej dokumentacji należy zapoznać się z
opracowaną ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 63 blok 51
(dokumentacja do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”) oraz
postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 roku WZ.5595.209.1.2021 (dokument do pobrania w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”). Projekt powinien być zgodny z
obowiązującym w tym zakresie prawem i normami oraz zatwierdzony przez
uprawnionego rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.
2. Do projektu dołączony winien być przedmiar robót i zestawienie materiałów.
3. Materiały przewidziane do montażu w ramach projektu instalacji muszą posiadać
wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowanie w instalacjach
przeciwpożarowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
4. W ramach projektu należy uzgodnić ze służbami Spółdzielni sposób prowadzenia
instalacji i sposób wpięcia ich do już istniejących instalacji w budynku.
5. Zastosowane klapy dymowe powinny posiadać jak najmniejszy współczynnik
przenikania ciepła oraz powinny być wyposażone w urządzenia do automatycznego i
ręcznego wyzwalania.
6. Sterowanie automatyczne powinno być realizowane z wykorzystaniem instalacji
przeciwpożarowej wyposażonej w czujki dymu, sterowanie ręczne powinno być
realizowane przy wykorzystaniu przycisków umieszczonych na klatce schodowej.
7. Instalację sterującą klapami dymowymi i uruchamiającą wentylację pożarową
mechaniczną należy wyposażyć w sygnalizację świetlną zainstalowaną na zewnątrz
klatek schodowych oraz dźwiękową wewnątrz klatek schodowych (instalacja
sygnalizacji dźwiękowej z ograniczoną ilością sygnalizatorów, do uzgodnienia z
przedstawicielem Spółdzielni).
8. W ramach powstającego projektu instalacji bezpieczeństwa w budynku wysokim
mieszkalnym wielorodzinnym należy zapewnić pełną współpracę wszystkich
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zastosowanych systemów tj: klap oddymiających, wentylacji mechanicznej
wspomagającej
oddymianie,
instalacji
wykrywania
pożaru,
głównego
przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.
9. Miejsca instalacji klap dymowych, wentylatora mechanicznego, drzwi
przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji wykrywania pożaru i inne
należy zabezpieczyć w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
10. W ramach wykonywanego projektu i prowadzonych prac z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego określonych w dokumentach jak wyżej, jako zabezpieczenia dodatkowe
należy wykonać zamknięcia pomieszczeń zsypów na poszczególnych kondygnacjach
(wydzielenie pożarowe od korytarzy) drzwiami o odpowiedniej klasie odporności
ogniowej. Wszelkie związane z tym zadania należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw
przeciwpożarowych.
11. Wszystkie zastosowane instalacje i urządzenia powinny być poddawane bezpłatnym
przeglądom w okresie obowiązującej gwarancji na zasadach określonych w podpisanej
umowie.
12. Dodatkowe wyjaśnienia będą udzielane przez pracowników Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pojezierska”.

Oferta powinna zawierać w/w zakres robót .
W kwestii dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie bezpośredni kontakt e-mail:
techniczny@pojezierska.pl oraz pod numerem telefonu 502 419 784 i 42 651 14 07
Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej na nieruchomości nr 235 przy ul. Sierakowskiego
63 w Łodzi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, ograniczenia zakresu
rzeczowego zamówienia, podziału prac na etapy oraz odstąpienia od wyboru
wykonawców bez podania przyczyn.
Pożądany termin wykonania prac:
Pożądany okres gwarancji:

Maj 2023 r.
36 miesięcy od dnia spisania protokółu
odbioru robót

Oferta powinna być złożona w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na których należy
określić przedmiot zamówienia.
Zawartość oferty:
➢ wypełniony formularz oferty;
➢ cena wykonania zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty zezwoleń ,uzgodnień i
odbioru potrzebne do realizacji zadania w podziale na koszt wykonania dokumentacji
projektowej i koszt realizacji zaprojektowanych prac budowlanych ;
➢ aktualny wydruk z właściwego rejestru działalności gospodarczej CEIDG;
➢ oświadczenie, że Firma nie zalega z podatkami lub opłatami w Urzędzie Skarbowym i nie
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne w ZUS;
➢ informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i personelu
kierowniczego, w okresie ostatniego roku;
➢ oświadczenie, że Firma nie jest w stanie upadłości lub likwidacji;
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➢ oświadczenie o zapoznaniu się na miejscu robót z zakresem prac;
➢ oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
i ekonomicznym(o dobrej kondycji finansowej Firmy), a także o pracownikach zdolnych
do wykonywania robót określonych w zamówieniu;
➢ kopia odpowiednich uprawnień budowlanych wraz z zaświadczenia o wpisaniu na listę
członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
➢ wykaz wykonanych ww. prac w Spółdzielniach Mieszkaniowych zrealizowanych
w latach 2017 - 2021 odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
należycie;
➢ referencje – z wykonanych prac w Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz w innych
podmiotach gospodarczych;
➢ aktualna na dzień otwarcia polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, a także oświadczenie wykonawcy, że w przypadku wybrania
jego oferty zobowiązuje się do ubezpieczenia: terenu budowy, urządzeń oraz sprzętu, od
szkód mogących wystąpić i od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności
cywilnej;
➢ oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami od osób biorących udział
w konkursie i nie jest wykluczony na podstawie zawartych tam przepisów;
➢ wszystkie powyżej wymienione strony dokumentów muszą być podpisane przez oferenta.
Oferta powinna zawierać spis zawartości.
Dokumenty należy ułożyć w kolejności podanej wyżej.
Uprasza się o czytelne opisanie kopert.
Termin składania ofert:
21 czerwiec 2022 r. (wtorek) godz. 1700
oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez
rozpatrzenia.
Miejsce składania ofert:

należy przesłać na adres Spółdzielni 91-324 Łódź,
ul. Sierakowskiego 65a lub złożyć do skrzynki podawczej w
siedzibie Spółdzielni

Termin otwarcia ofert:

w dniu 24 czerwca br .przez Komisję Przetargową w
obecności Przedstawicielstw Nieruchomości
Oferenci proszeni są o przybycie w dniu 24.06. o godz. 1100

Miejsce otwarcia ofert : w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
W przypadku wyboru oferenta (przed podpisaniem umowy) Wykonawca robót zobowiązany
jest wpłacić kaucję gwarancyjną (w postaci przelewu) w wysokości 5% wartości zamówienia,
zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Przeprowadzania Wyboru
Wykonawców Robót, Dostaw i Usług w SM „POJEZIERSKA” zamieszczonym na stronie
www.pojezierska.pl w zakładce/ważne.
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FORMULARZ OFERTY

Przedmiot oferty

Pełna nazwa oferenta

Numer bloku

Cena netto

Blok
nr 51
Termin realizacji zamówienia
Termin gwarancji
Termin związania ofertą

Data ..................................................

Podpis .........................................
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