
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Na świadczenie usług w zakresie konserwacji  i usuwania awarii instalacji: wodno-

kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w 

zasobach   SM „Lokator”  Zduńskiej Woli 

 

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego.                                                                                

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”                                                                                     

ul. Łaska 46                                                                                                                                             

98-220 Zduńska Wola                                                                                                                                                                                                                                                                  

tel.(0-43) 823-43-62 Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Wariant I 

Przedmiotem zamówienia  jest określenie miesięcznej ceny ryczałtowej netto  za   

konserwację i usuwania awarii instalacji: wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłej 

wody użytkowej i centralnego ogrzewania w zasobach SM „Lokator”  Zduńskiej Woli. 

 

Wariant II 

Przedmiotem zamówienia jest określenie miesięcznej ceny  netto za gotowość 

świadczenia usług zgodnie ze specyfikacją oraz wartości netto za jedną roboczogodzinę 

przy  pracach związanych z konserwacją i usuwaniem awarii zgodnie ze specyfikacją. 

 

 

 Zakres prac dotyczy konserwacji i usuwania awarii: 

 

I.     instalacji wodociągowej od zaworu za wodomierzem na przyłączu wody zimnej do    

       pierwszych zaworów odcinających w mieszkaniu wraz z wodomierzem. 

II.   instalacji ciepłej wody użytkowej będącej w eksploatacji Spółdzielni do pierwszych    

       zaworów odcinających w mieszkaniu wraz z wodomierzem. 

III.  instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami 

IV.  instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku w zakresie obejmującym pion kanalizacyjny 

       bez odcinków od pionu do poszczególnych urządzeń sanitarnych  wraz z kanalizacją do  

       pierwszej studzienki od budynku. 

V.   instalacji  kanalizacji deszczowej w zakresie od rewizji na rurze spustowej do studzienki. 

VI.  przyłączy wodociągowych należących do Spółdzielni. 

VII. przyłączy kanalizacyjnych należących do Spółdzielni (tylko czyszczenie). 

  

 Przykładowe charakterystyczne  prace: 

 

1-zaplombowanie wodomierza 

2-sprawdzenie wodomierza 

3-wymiana uszkodzonego wodomierza 

4-wymiana zaworu na instalacji  zimnej i ciepłej wody oraz c.o. 

5- wymiana głowicy zaworu 

6- wymiana odcinka rury kanalizacyjnej plastikowej 

7- wymiana kształtki typu łuk, kolano, itp. 

8- wymiana odcinka rury kanalizacyjnej żeliwnej  
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9- wymiana łączników, kształtek typu łuk, kolano 

10-udrożnienie pionu  kanalizacyjnego  

11-udrożnienie poziomu kanalizacyjnego  do pierwszej studzienki 

12-wymiana baterii w pralniach, sanitariatach części wspólnej budynków oraz w lokalach    

     użytkowych  

13-wymiana pojedynczego urządzenia sanitarnego typu umywalka, wanna, muszla  

sedesowa itp.  w pralniach, sanitariatach, lokalach użytkowych 

14-demontaż starych punktów hydraulicznych   j.w. 

15-demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach  

16-wymiana odcinka rury gwintowanej  

17-wymina łączników, kształtek typu kolanka itp. na rurze gwintowanej 

18-wymiana odcinka rury spawanej  

19-wymiana kształtki typu kolano itp. na rurze spawanej 

20- odpowietrzenie grzejnika 

21-płukanie (czyszczenie grzejnika) 

22-montaż (demontaż) grzejnika 

23-czyszczenie filtra w węźle c.o. 

24-odpowietrzenie instalacji 

25-montaż odpowietrznika 

26-wymiana odpowietrznika 

27-wymiana śrubunku 

28-wymiana zaworu termostatycznego na grzejniku 

29-sprawdzenie zaworu termostatycznego 

30-uzupełnienie izolacji  termicznej na instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  

użytkowej  

 31-wykonanie gałązki  do grzejnika  

 32-czyszczenie czyszczaków 

 33-inspekcja kamerą instalacji  sanitarnej 

 

Kalkulacja ceny dla obydwu wariantów powinna uwzględniać całodobowe dyżury 

telefoniczne oraz usuwanie awarii również w godzinach nocnych oraz  w dniach 

ustawowo wolnych od pracy. Koszty materiałów obciążają bezpośrednio Spółdzielnię.  

 

3.  Opis przygotowania oferty. 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie            

z podaniem nazwy przedmiotu przetargu -  „Oferta na świadczenie usług w zakresie     

konserwacji i usuwania awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłej wody    

użytkowej i centralnego     ogrzewania w  zasobach  SM „Lokator”.  Oferta powinna być  

podpisana przez upoważnionego  przedstawiciela firmy i powinna zawierać:    

- dane o oferencie: 

- nazwę firmy, jej siedzibę, nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania, telefon, 

- ilość zatrudnionych osób lub współpracujących na stałe z oferentem,  

- opis środków transportu,  

 -posiadane  urządzenia specjalistyczne typu: do czyszczenia kanalizacji, kamera     

inspekcyjna itp.  

- datę sporządzenia, 

- określenie przedmiotu oferty, 

- informację o cenie oferty zawierającą: 

- cenę ryczałtową netto ( dwa warianty) 
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 - dowód wniesienia wadium, 

 - zaświadczenia i oświadczenia według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji, 

 - termin ważności oferty.  

      

4 . Wymagania wobec oferentów: 

 

a) Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenia i zaświadczenia: 

- oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,  

- oświadczenie, że posiada informacje na temat stanu technicznego instalacji i wielkości  

  zasobów Spółdzielni 

- oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi na prowadzenie działalności  

  gospodarczej i  posiada wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonywania robót  

  objętych przetargiem 

- oświadczenie, że będzie pełnił dyżur telefoniczny przez całą dobę, w tym również w  dniach  

  wolnych ustawowo od pracy  i  usuwał awarie bez zbędnej zwłoki również w godzinach  

  nocnych  i w dniach wolnych ustawowo od pracy 

- aktualne zaświadczenia    z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek oraz z Urzędu    

  Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi, 

- zaświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym  

  (załączyć wpis do ewidencji gospodarczej, KRS lub inny dokument potwierdzający  

  rejestrację firmy, dokument nadania numeru NIP), 

- oświadczenie, że wykonawca prowadzi działalność gospodarczą nie krócej niż 2 lata, 

- oświadczenie o ubezpieczeniu firmy w zakresie OC. Ubezpieczenie robót będzie warunkiem   

  podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu oferentem. W przypadku gdy  

  ubezpieczenie  będzie posiadało franszyzę uzależniającą wypłatę odszkodowania od kwoty  

  poniesionej szkody, oferent powinien złożyć oświadczenie o wypłaceniu odszkodowania  

  poszkodowanemu do wysokości franszyzy z własnych środków finansowych.   

b)  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł słownie: 

cztery tysięcy złotych na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Poddębicach  

nr 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001.Wadium wniesione przez wybranego oferenta 

będzie stanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy na świadczenie usług i 

zostanie zwrócone po zakończeniu funkcjonowania umowy w kwocie nominalnej.  

Pozostałym oferentom zwrot wadium nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu. 

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadku gdy odmówi podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji, zawarcie umowy stało się 

niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.   

 

5 . Miejsce i termin składania ofert. 

     Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Zduńskiej  

     Woli, ul. Łaska 46, w terminie do dnia 17.04.2020 r. do godz. 10oo. 
 

6 . Otwarcie ofert. 

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Spółdzielni, sala nr 5 w dniu     

     17.04.2020 o godz. 1015. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie,  

     niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.     

    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, bez podania   

     przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. 

 

7 . Formalności po zakończeniu przetargu. 

     Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy  
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 ze Spółdzielnią na realizację robót objętych przetargiem  od dnia 01.05.2020 roku, 

zgodnie ze złożona ofertą oraz ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi w niniejszej 

specyfikacji.  

  

8 . Ogólne warunki umowy.  

W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą postanowienia 

dotyczące: 

-wyboru wariantu wybranego przez Spółdzielnię, 

-zakresu rzeczowego robót wynikającego z niniejszej specyfikacji,  

- terminu realizacji robót: bezzwłocznie od zgłoszenia przez pracownika Spółdzielni w   

  godzinach od 7 do 15   lub zgłoszenia przez użytkownika lokalu w godzinach od 15 do 7  

  rano lub w dni wolne od pracy,      

     - warunków gwarancji na roboty:  Spółdzielnia zastrzega, że okres gwarancji nie może               

        być krótszy niż 2 lata  

   - informacji o potwierdzeniu robót:  każda robota musi być  opisana oddzielnie na karcie                

pracy, a jej wykonanie potwierdzone przez pracownika Spółdzielni lub użytkownika 

lokalu. 

                        

Kar umownych:  1. Za odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę - 4 tysiące    

                                złotych.     

                             2. Za każdy przypadek niedotrzymania terminu usunięcia awarii,   

                                 Spółdzielnia może obciążyć Wykonawcę karą w wysokości  5%     

                                 średniorocznego wynagrodzenia podawanego za rok poprzedni   

                                 przez GUS. 

                                                 

Zobowiązania wykonawcy do bezzwłocznej  naprawy usterek i awarii również  

w godzinach nocnych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. 

Zobowiązania wykonawcy do naprawy usterek w ramach gwarancji w terminie do 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia usterki. 

Zobowiązania wykonawcy do udzielenia 2 letniej gwarancji dla poszczególnych robót 

objętych przetargiem.  

Zobowiązania wykonawcy, poza karami umownymi, do naprawienia wszystkich szkód 

poniesionych przez Spółdzielnię i osoby trzecie, związanych z nienależytym wykonaniem 

robót i ewentualnymi wadami ujawnionymi w okresie późniejszym.  
Zobowiązania wykonawcy do powiadomienia mieszkańców budynku o terminach 

rozpoczęcia i zakończenia robót, które wiązałyby się z przerwą w dostawie mediów. 

Zobowiązania wykonawcy do wyposażenia pracowników w charakterystyczne  firmowe 

ubrania robocze i identyfikatory. 

Fakturowania robót – według zasad opisanych w niniejszej specyfikacji, zgodnie z 

wybranym wariantem, z terminem płatności do 14 dni. 

Zasad wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania robót. 

 

     Szczegółowych informacji dotyczących  przetargu udziela: Kierownik  Działu   

          Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Tomasz Padzik,  tel. ( 043) 824 74 59 oraz Starszy                        

     Specjalista  Jarosław Manios  tel. (43)  823 43 62. 

 

      

      Zduńska Wola, dnia 01.04.2020 r.                                               Zarząd SM ,,Lokator” 
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