
l SPECYFII{ACJA ISTOTIYYCH WARU]YKOW
ZAMOWIENIA

dla przetargu nieograniczonego na ułożenie powłok hydroizolacYjnYch na dachach

szesnastu budynków oraz remont kominów na dachu jednego budynku,

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Ai przedmiotęm przetarga jest ułozenie powłok hydroizolacyjnych na dachach szęsnastu

budynkow przy ulicach:
ul. Łaska 44 - pow, około 720m2

ul. Łaska 50 * pow. około 54OmŻ

ul. Szkolna 10 - pow. około 54Om2

ul. Szkolna 22 _ pow. około 500m2
ul. Szkolna ż6 -pow. około 500m2 
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ul. Spacerowa 86/88 n i III segment - pow. około 780m

ul. SpacerowaJż -pow.około 1090m2

u|. Getta Zydowskiego 3 1 - pow" około 600m2 oraz likwid acja naczynta zblorczego

ul. Sieradzk a 44146- pow" około 7 I9m2
ul. Ogrodowa 8 - pow. około 430mŻ

ul. Ogrodowa23l31 - pow. około 1089m2

ul. M,C, Skłodowskiej 2 -pow. około 545m2

ul" M,C. Skłodowskiej 6 - pow. około 545m2

ul. Plac Ikakowski 4 - pow, około 890m2

ul. Modrzejewskiej 2 - pow. około 47Om2

ul. Baczyńskiego 4 - pow. około 335m2

oraz remont kominów na dachu budynku przy u|. Krętej 6.

UWAGA: oferlę cęnową na|eży sporządzic na podstawie wizjl lokalnej dachów,

w celu określenia stanu technicznego ich nawierzchnt oraz ustalęn:^a szczegółowego

zakresu robot koni ecznych zdanięm oferenta do wykonanta, ptzed ułozenięm warstwY

hydroizolacyjnej, w t),łrn robot ktorych nie obejmuje specyfikacja . W celu umówienia

terminu oględzin dachu należy kontaktowaó się zDzińem Technicznlłn Spółdzielni PrzY
ul. Osmolińskiej 6, pokój nr 1, tel. 43 823 50 68.
przyjęty układ warstw pokrycia dachowego powinien spełniać war-unki nie

r o zpr zestr zęni ani a o gni a.

Zakres robót obejmuje:
1" Renowację l uszczelnienie powierzchni dachowych pokrytych papą w technologii

bezspoinowej poprzez nałożenie płpnej powłoki hydroizolacyjnej, w zakres ktorej

wchodzi:
. przygotowanie podłoża - mycie oraz oazyszczęnię powierzchni dachu i jego

elementów, uzupełnienie ubYków, w razie potrzeby: usunąć mech, glonY i

grzyby za pomoaą spocjalistycznego środka, usunąó pył, tłuszcz, inne

zanieczyszczęniapoprzęz umycie strumieniem wody pod ciśnieniem, nalotY na

betonie usunąć lekko zakwaszoną wodą, a następnie zmyc czystą wodą,

o zabęzpieczenie i obróbka: naroży, dylatacji, obróbek blacharskich, kominów,

wyłazów,
r naniesieniepowłokiochronnejhydroizolacyjnej.
Uszczelnienl,e połączeń powierzchni dachowych na styku z naświetlami, kominami
wentylacyjnyrrri, ogniomurami, włazamt oruz urządzeniami zainstalowanYni na

2.

dachu (anteny, kltmatyzacje itp.) - według potrzeb.



J.

4.

5.

6.

7,

8.

2

Renowacja i wyrrriana rynien, obróbęk blacharskich - według potrzeb.

Wymiana rynien i obróbek blacharskich na dachach budynkow - według potrzeb.

Naprawa kominów wentylacyjnych z zastosowaniem uszczelniającej, wodoodPorrrej

powłoki, zapobtegĄącej ich dalszej degradacji - według potrzeb.

Wymiana wszystkich włazow dachowych na dachach budynków.

W}roby zastosowane do wykonania powłoki uszczelniającej muSZą spełniaĆ

w}łrragania w zakresie dopuszczalnej zawartości lotnych substancji organicznYch

(VoC), zamawiający w)Ąnaga dostarczenia raportu zbadań emisji (VoC),
Przy remoncie kominów wentylacyjnych na dachu budynku przy uL.Itętej 6 nal,eży

uwzględnić skucie odpadających tynków, wył,ównanie i uzupełnienie powierzchni

kominów, nałażenię nowych tynków, niezbędna wl,rrriana obrobek kominów

i nałozenie uszczelniającej, wodoodpornej powłoki - szczegoŁowy zakres prac na7eżY

ustalić podczas oględzin kominów na dachu.

9. Z uwagi na rażnę podłoża występujące na dachach zamawiający dopuszcza tYlko

matęriał jednolity do zastosowania na wszystkie podłoza:
- mineralne i bitumiczne
- zaprawy cementowe
- cegłę porowatą i kamień

10, Nie dopuszcza się do stosowania wyrobów:
- nabazie mas bitumicznych
_ m as usz czelni aj ących zaw ier Ąących rozpusz c zalnlki organi czne
- mas poliuretanowych
- preparatów nie odpornych na przerastanie
- preparatów o VOC większym niż 6 g/l

- powłok o rozciągliwości nie mniejszej ntż2200ń zgodnie z EN ISO 527-1l3l5
- powłok o odporności na rozerwanie zgodnie z EN Iż3I0-I, mniejszej niz 90N
_ powłok o współczynniku absorpcji światła słonecznego zgodnie z EN 14500, nie

mniejszyłn niż2Ooń
- powłok o wskaźniku odbicia światła słonecznego zgodnie z EN 14500, nie

mniejszym niż750ń
11. W zakresie robót należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne, gwarantujące

prawidłowe wykonanie zamówienia m.in. roboty przygotowawQzę, zabezpteczające

transportowe i inne elementy nieprzewidziane a7ę konieczne do wykonania robót,

w t5rm ęlemęnt ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki

atmosferyczne, koszty prac porządkowych i zagospodarowania placu budowY

w tlłrn: ogrodzenie i oznaczęnie budowy, dozorowanie zaplecza, kontenery na

odpady, dostęp do WC, itp.
B/ Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do prowadzenia robót - w całoŚci po stronie

wykonawcy. Dostarczone matęńały muszą być w pierwszym gatunku, powinnY bYĆ

zastosowane zgodnie z przęznaczeniem, stosownie oznakowane i dopuszczone do

stosowania na rlmku polskim.
Spółdzielnia zapewni a żradło poboru wody i energii elekĘcznej dla potrzeb robót.

I(oszt wody i energii oraz ltczników dla tych mediów montowanych w przypadku takiej

konieczności, ponosi w całości wykonawca robót.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kierownictwa robót, ich prowadzenia

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, przepisami BI{P i P.Poz,
w sposób, który zapewntać będzie bezpieczne dojście do mieszkań. Wykonawca
zobowiązany będzie do informowania mieszkańców o terminach prowadzenia robót

w danlłrn budynku.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót z zachowaniem
przepisów i wlłnagań dotyczących pandemii Covid-l9 oraz RODO.

obowiązujących
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ci warunki odbioru robót.
a/ Roboty zanlkające i ulegające zakryciu.

Oclbiór będzie przeprowadzony pruęz spółdzielnię, która oceni jakośc

maksynalnie w ciągu trzechdni od powiadomienia spółdzielni.

b/ Odbiór częściowy i ostateczny.

Gotowośó do odbioru częściowego lub ostatęcznęgo następuje poprzez

spółdzielni. odbioru dokonuje spółdzielnia w obecności wykonawcy:

i ilośc robót,

powiadornienie

odbior częściowy - makslłnalnie 3 dni od daty zgłoszenia,

odbior ostateczny - maks;,m alnię 7 dni od daty zgłoszenia i potwterdzęnia gotowoŚci

odbioru pTzęz spółdzielnię.

2" Opis przygotowania oferty.
oierty 

"il,Ózy 
składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podarriem nazwY

przedmiotu przetarga - ,,Oferta na ułozenie powłok hydroizolacyjnych". Oferta Powinna
tyć podpis anaprzęzupowaznionego przedstawiciela firmy i powinna zawierac'.

l Dane o oferencie (nazwa fi*y, jej siedziba, nazwiska osób upowaznionych cio

reprezentowania, NIP, REGON, telefon).
r Datę sporządzenia.
l Określenie przedmiotu oferty,
I Informację Ó cenie oferty zawterającąryczałtowącenę netto wykonania całoŚci robót

objętych przetargiern z jlej rozbiciem na ceny ryczałtowe netto robót w poszczególnYch

budpkach.
W cenie robót danego budynku nalezy wyodrębnió cenę ułozenia powłoki oraz cenY

i zakres pozostałych prac przewidztanych do wykonania przęz oferenta.

W ofercie należy przedstawi ó takzę parametry do kosztorysowania robót: koszt

roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu materiałów, koszt pracy

sprzętu. Koszt praoy sprzętu araz cęny materiałów nie mogą byc wyższe niż średnie

stawki krajowedla danego rodzaju sprzętu i danego rodzaju materiałów, publikowane

w zesz1Ąach ,,SEKOCENBUD" przęz Ośrodek Wdrozeń Ekonomiczno

organizacyjnych Budownictwa w Warszawie dla kwartału poprzedzalącego kwafiał, w

którlłn prowadzone będą roboty. Rozliczenie kosztorysem powykonawczYm robót

sporządzone będzie zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów

i robót budowlanych (Dz"U. nr 80 z dnta 02.08.2001r.,poz.867) w oparciu o katalogi

KNR, które obowiązyw ały przy kosztorysowaniu robót budowlanych W okresie

obowiązyr,vania rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 15.07 .96r, w sprawie metod kosztorysowania robót budowlanych.
l W ofęrcie nalezy podać system, producenta i nazwę powłoki hydroizolacYnej, jej

grubość w tym zużycie normatywne, grubość izużycie siatki oraz informację czY siatka

jest układana na całej pow. dachu czy częśctowo, technologię wykonania robót

zawierającą opis wszystkich wymaganych w systemie czlnnoŚci i uzyr,vanYch

materiałów oraz wpagań dot. warunków w jakich powłoki mogą być układane. NalezY

załączyc cerlyfikaty, atesty, karty lub aprobaty tęchniczne lub właściwoŚci uzYtkowe -

dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego systemu i materiałów do

stosowania w budownictwie i spełnieniu w5rmagań obowiązujących norm w zakresie

powłok hydroizolacyj nyeh.
r Informację o fakturowaniu robót, Spółdzielnia zastrzega zapłatę wynagrodzenia

odrębnie za roboty w kazdym budynku. Roboty w danyrrr budynku fakturowanę

w dwóch częściach, po wykonaniu minimum 50% zakręsu robót potwierdzonego

protokółem odbioru faktura do wysokości 50% wartości ryczałtowej robót i faktura
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obejmująca pozostałą nalezność, wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości prac.
Iermin płatności, liczony od daty dostarczęnia faktury - 30 dni,

t Tennin wazności ofety.
l Termin realizacji robot. Nalezy podaó termin wykonania całości robót objętych

przetargiem wtaz z harmonoglamęm praa uwzględniającym temriny wykonania
w poszczęgólnych budynkach.
Spółdzielni a zastrzega wykonanie całośoi robót maksynalnie w terminie do dnia
15.09.ż022r. Wymagaó będzie takze prowadzenia prac w watunkach (temperatura,

wilgotność, inne) wymaganych dla układania powłok hydroizolacyjnyclr w oferowatryrr
systemie.
UWAGA: przed wykonaniem powłok na dachach budynków zę stropami
wentylowanyni Spółd zielnia będzie dodatkowo docieplaó te stropy.

l Warunki gwarancji na roboty"
Spółdzielnia zastrzega ze okres gwarancji dla wykonanych robót i zastosowanych
materiałów nie tnoze być krótszy niż I0lat,

I zaświadczęnia i oświadczenia według wymagań określonych w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji.

l Dowód wniesienia wadium.
r Deklarację kwoty jaką oferent chcę przeznaczyó na reklamę swojej firoly

w publikatorach Społdztęlni (gazeta. TV).

3. Wymagania rvobec rvykonawców przystępujących do przetargu.
a) Wykonawca winien złożyc pisernne oświadczenia i zaświadczenia:

r oświadczente, że zapoznał się z warunkami przetarga i przyjmuje jebez zastrzężeń"
l oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowyni na zakup

materiałów i posiada wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykon}.wania
robót objętychprzetargiem oraz informację o posiadanym sprzęcie.

r Aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niZ w lutyn 2022 r.)

z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek oTaz z Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu z opłatami skarbowymi.

a Zaświadczenie, żę wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie
prawnym (należy załączyc KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację finny),
a jeśli działalnaśc wykonawcy została wpisana do ewidencji gospodarczej należy
załączyc oświadczenie o posiadanyn wpisie z datą rejestracji firmy i datą
r ozp o częciu dzi ałalno ś ci.

r Oświadczenie, ze wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata, należy
załączyc referencje ztego okresu orazwykaz wykonanych w t5.łn okresię robót.

l Oświadczenie o ubezpieczeniu firmy i robot realizowanych przęz tą fir*ę.
Ubezpieczenie robót będzie warunkiem podpisania umowy z wybranytrr w wyniku
przetargu oferentem. W przypadku gdy ubezpieczenie będzie posiadało franszyzę
uza|eżniającą wypłatę odszkodowania od kwoty poniesionej szkody, oferent
powinien zŁożyc oświadczenie o poniesieniu szkody do wysokości franszyzy
z własnych środków finansowych.

b) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 32.000,,a0 zl
słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych, na konto Spółdzielni w Banku SpóIdzielczym
lv Poddębicach. nr 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001 w terminie składania ofer1.
Zwrot wadium nastąpi terminię 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym
wykonawcą robót. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadiurn w przypadku
gdy odmowi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji,
odmówi wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania robót, zawarcię umowy stało
się niemozliwe z winy oferenta, oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
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4. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę rmożna przesłac pocztą lub dostarczyó ją osobiście do sekretariatu Spółdzielni przy
ui. Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli w terminie do dnia 31 marca 2022r do godziny 15 00.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po jego

rozstrzygnięciu. Społdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofefi,
prowadzenia negocjacji z ofęrentami lub uznania bez podaniaprzyczp, że przetargnle
dał ręzultatów, Spółdzielnia zastrzega mozliwość wyboru więcej niz jednego wykonawcy.

otlvarcie ofert.
Z uwagt na sytuację epidemiczną otwarcie ofeń zostanie przeprowadzone bez adziatu
oferentów.

Formalności po zakończeniu przetargu.
Wybrany w wlniku przetargtl wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy ze
Spółdzielnią dot, rea|izacji robót, zgodnie ze specyfikacją, złożoną ofertą oraz ogólnymi
warunkami umowy przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. Warunkiem podpisania
umowy będzie wnięsienie zabezpteczenia należ5Ąego wykonania robót w kwocie
32.000,00 zl słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych otaz przedstawienie umowy
lbezpieczenia działalności firmy i ewentualnie oświadczenia przy franszyzie redukcyjnej
w umowie ubezpieczeniowej.
Zwrot zabezpieczenia odbędzie się według następujących zasad: 50oń zabezpieczenia
zostanie oddane wykonawey w terminie 14 dni od daty protokólamego zakończenia całości
robót, pozostałe 50oń zostanie zatrzymane na koncie Spółdzielni przez okręs udzielonej
gwarancji, Licząc od daty protokólarnego zakończenia robót zleconych w ramach umowy.
W przypadku nie wykonania ptzęz wykonawcę robót naprawy usterki zgłoszonej w okręsie
gwarancji, po dwóch zawiadomieniach i po upłyr,vie 7 dniowego terminu napfawy
liczonego dla kazdego zgłoszenia, Spółdzielnia zastrzega prawo wykonania naprawy
usterki we własnym zakresie i pokrycia jej kosztów z zatrzymanego zabezpieczenia"
Spółdzielnia zastrzega takżę wykorzystanie zatrzymanego zabezpieczenia na pokrycie
kosztów strat powstałych po stronie Spółdzielni i osób trzęcich z tytułu nienalezy,tego
wykonania robot lub nieterminowego usuwania usterek" Rozwiązanie takie nie narusza
uprawnień Społdzielni do naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie naprawy.
Spółdzielniazobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia w nominalnej wysokości.

Ogólne warunki umowy.
W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargl zawartę będą postanowienia
dotyczące:
l zakresu rzęazowęgo i ceny robot.
l zapisu, że cęna robót nie ulegnie zmianie.
l Kar umownych: 7" Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Spółdzielnię

zprzyczyn od Nich zależnych - I0% całkowitej wańości robót
objętych umową brutto. Spółdzielniazastrzega sobie prawo do
odstąpienia od umowy bez ponoszęnia ww. kary w przypadku
nienal ezytego, niezgod nego z technolo gi ą pr ac, op oźnionego
wykonania robót w jedn5.łn lub więcej budynków.

2. Za niedotrzynanie umownego terminu wykonania robót,
dla danego budlłrku - 0,2Yo całkowitej wartości robót
tego budlłrku, zakażdy dztęń opóźnienia.

liczonego
brutto dla
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3. Za niedotrzynanie terminu usuwania usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, liczonego dla
danego budynku - 0,2 o^ całkowitej wartości robót brutto dla tego
budynku, za każdy dzień opóźnienia.

4. W/w kury nie naruszają uprawnień Spółdzielni do żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie
cywilnym.

Zobowiązania wykonawcy do naprawy usteręk w ramach gwarancji w tetminie 7 dni od
dnia zgło szeni a usterki.
Zobowiązania wykonawcy do udzielenia gwarancji dla robót objętych przetargiem,
z zastrzeżeniem wymagań Spółdzielni .

Zobowiązania wykonawQy, pozakarami umownlrrni, do naprawienia wszystkich szkód
Poniesionych przęz Spółdzielnię i osoby trzecie, związanych z nienależytym
wykonaniem robót i ewentualn;rmi wadami ujawnionyni w okresie poźniejszym,
Zobowiązania do powiadamiania mieszkańców o terminach rozpoczęcia i zakończenia
robót.
Terminu wykonania robót, z zastrzężęniem wymagań Społdzielni .
F akturowani a rob ót, z zastrzeżęni em wyrnagań S półdzi elni.
Zasad wnięsienia zabezpieczenia na|eżyĄ.ego wykonania robót.
Zobowiązania do prowadzenia robót z zachowaniem obowiązujących przepisów
i wymagań dotyczących pandemii Covid-19 oraz RODO.

8. Szczegołowych informacji n,t. przetarga udzielają pracownicy Dztału Technicznego
Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, pokój nr 1 tel, l0-43l 823-50-68.

Zatwierdzono dnia 14.03.2022r"
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