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Łódź, dnia 14 listopada 2022 r.  
 

I n f o r m a c j a  

Przetarg – remont instalacji wodnej - poziomy 

 

do przetargu na wymianę poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji  
wraz z wyprowadzeniem zaworów podpionowych na korytarze piwniczne  

w niżej wymienionych budynkach: 

 

L

L.p. 
Nieruchomość 

 

Ilość  

klatek 

Budynek 

niski (N)/ 

wysoki 

(W) 

 

Zakres 

prac Nr Adres Blok 

1.  
2

216 

Olsztyńska 16 30 4 N  

2.  Polna 27 31 4 N  

3.  Sierakowskiego 72 32 4 N  

 

 
 
Należy zastosować rury PP-R PN 16 na zimną wodę, a na ciepłą wodę i 

cyrkulację rury PP-R stabilizowane włóknem szklanym, zawory kulowe metalowe z 
zastosowaniem śrubunku, na pionie cyrkulacji  zawory MTCV dn 15 oraz zawory 
spustowe (zakorkowane). Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji zaizolowana zgodnie z 
wymaganiami izolacyjności cieplnej zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 
Ofertę/ty należy przygotować w oparciu o kosztorys/y. 

 
W kwestii przedmiaru i dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie 

bezpośredni kontakt e-mail: KierownikEiTP@pojezierska.pl oraz pod numerami 
telefonów 42 651 14 07  i 502 419 784. 
 

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscach robót będących 
przedmiotem postępowania.   
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 
ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, podziału prac na etapy oraz 
odstąpienia od wyboru wykonawców bez podania przyczyn. 
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Pożądany  termin  wykonania  prac: 
 

 I półrocze 2023 rok - do uzgodnienia    

Pożądany minimalny  okres  gwarancji: 
 

36 miesięcy od dnia spisania protokółu 
odbioru robót  

 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na których 
należy określić przedmiot zamówienia. 
 
 
Zawartość oferty: 
 wypełniony formularz oferty; 
 kosztorys ofertowy; 
 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;  
 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;    

 aktualna kopia Zaświadczenia kierownika budowy zarejestrowania w Okręgowej 
Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane; 

 oświadczenie, że cały zakres prac objętych niniejszą ofertą zostanie zrealizowany 
w 100% siłami własnymi oferenta;  

 wykaz wykonanych ww. prac w Spółdzielniach Mieszkaniowych zrealizowanych  
w latach 2018 - 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.  
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W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jeden blok, 
Dopuszcza się możliwość złożenia ww. oferty w sposób taki, że w jednej kopercie 
zgromadzone zostaną wszystkie dokumenty o których mowa wyżej,  
w kolejnej tylko i wyłącznie kosztorys z formularzem oferty. 
Uprasza się o czytelne opisanie kopert. 
 
 
   
Termin składania ofert:  

29 listopad 2022r. (wtorek) godz. 16.00. 
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 w sekretariacie Sp-ni 

 

Termin otwarcia ofert:          
 

w dniu 30 listopada br. przez Komisję Przetargową 
w obecności Przedstawicielstw Nieruchomości 

Oferenci proszeni są o przybycie w dniu 30.11. o 
godz. 1130. 

Miejsce otwarcia ofert:         

 
 
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/regulaminy/formularze. 
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FORMULARZ  OFERTY 
 

 

Przedmiot oferty 

 
 
 

 

Pełna nazwa oferenta 

 
 
 
 
   

poziomów zimnej i ciepłej 
wody oraz cyrkulacji wraz  

z wyprowadzeniem 
zaworów podpionowych  

na korytarze piwniczne a na 
cyrkulacji zawory MTCV 

 
Numer 
bloku 

 

 
Cena netto/cena brutto 

 

Blok  
nr ... 

 
 
 
 

Blok  
nr ... 

 

Blok  
nr ... 

 

Termin realizacji zamówienia 
 

Termin gwarancji 
 

Termin związania ofertą 
 

 
Data ..................................................           Podpis ......................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


