
 

 

                                                                 

 

Specyfikacja 
Istotnych Warunków 

Zamówienia na przetarg 
nieograniczony. 

 
 

Wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z 
kominami w budynkach mieszkalnych przy ul.:                                                      

  - Budowniczych LGOM 63-65, 
                 - Gwarków 70-72, 
                 - Krupińskiego 1-5, 
                 - Krupińskiego 87-93 w Lubinie 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa 
im. dr Jana Wyżykowskiego  

w Lubinie  
Dział Techniczny 

2022 rok 
 

 

 



Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie 
przy ul. Krupińskiego 45 tel. 76-842-27-37 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: 

- ocieplenie stropodachu wraz kominami budynku mieszkalnego na zasobach Spółdzielni przy:  
 
ul. Budowniczych LGOM 63-65  (system WK - 70), 
ul. Gwarków 70-72 (system - WWP), 
ul. Krupińskiego 1-5 (system WK - 70), 
ul. Krupińskiego 87-93 (system WK - 70). 
 

 
Preferowany termin realizacji do 30.11.2022 roku. 
 

 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 
– 10 000,00 złotych. /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ 
na konto Spółdzielni Jeżeli oferent, który wygrał przetarg wycofa lub zmieni ofertę po rozstrzygnięciu 
przetargu lub uchyli się od podpisania umowy, traci prawo do wpłaconego wadium. Zwrot wadium 
oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu nie później 
jednak, niż do trzech dni roboczych. Zwrot wadium oferentowi, który wygrał przetarg następuje zgodnie                        
z postanowieniami zawartej umowy. 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
 

Opis lokalizacji i zagospodarowania terenu. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Lubinie przy ul. Budowniczych LGOM 63-65, Gwarków 70-72, 
Krupińskiego 1-5, Krupińskiego 87-93                                                                                                                   
Przedmiotem opracowania są budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane na początku lat 80  
zaprojektowane przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” w Legnicy. 
Ściany zewnętrzne w systemie prefabrykowanej tzw. „wielka płyta” WK-70 i WWP w oparciu o zestaw 
elementów produkowanych przez wytwórnię prefabrykatów w Lubinie. Budynki charakteryzują się 
prostą bryłą zewnętrzną. 
 
1. Opis inwestycji: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia stropodachów metodą pneumatyczną przy 
zastosowaniu sypkiego materiału termoizolacyjnego na bazie celulozy Warmacel gr. 15 cm. należy 
uwzględnić osiadanie materiału, wykonanie ocieplenia kominów w całej przestrzeni stropodachu wełną 
lamelową twardą gr. 10 cm na kleju poliuretanowym. 
 
2. Stan istniejący: 
Budynki posiadają ocieplenie stropodachu lecz istniejące ocieplenia nie spełniają norm w związku z 
powyższym Inwestor postanowił docieplić stropodachy i kominy.   
 
3. Zakres prac związany z wykonaniem izolacji stropodachu obejmuje: 
- wykonanie audytu termowizyjnego przed przystąpieniem do prac, oraz powykonawczy po zakończeniu 
prac, dokumentacji fotograficznej z wykonania zamówienia, 
- wykonanie ocieplenia stropodachów metodą pneumatyczną przy zastosowaniu sypkiego materiału 
termoizolacyjnego na bazie celulozy Warmacel gr. 15 cm. należ uwzględnić osiadanie materiału. 
- wykonanie ocieplenia kominów wełną lamelową twardą na kleju poliuretanowym w całej przestrzeni 
stropodachu. 



Przewodność cieplna nie gorsza niż 0,038 [W/m*K] 
Klasyfikacja reakcji na ogień C w stanie luźnym sam materiał (PN-EN 13501-01) 
 

 ul. Budowniczych LGOM 63-65  (system WK - 70), 
             - stropodach 285,12 m2 

                    -  kominy 100x50 cm.– 2 szt, 80x50 cm. – 2szt. 

 ul. Gwarków 70-72 (system - WWP) 
              - stropodach 273,96 m2 

                     - kominy 140x90 cm. – 4 szt. 

  ul. Krupińskiego 1-5 (system WK - 70), kominy 160x60 – 8 szt. 
              - stropodach 443,52 m2 

              - kominy 160 x60 cm. – 8 szt. 

 ul. Krupińskiego 87-93 (system WK - 70). 
             - stropodach 610,56 m2 

                    - kominy 80x50 cm. – 8 szt., 50x50 – 12 szt. 
 
13. Uwagi końcowe: 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z 
Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego. 
 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru 
robót. W trakcie realizacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające odpowiednie atesty  
i aprobaty techniczne. 
 

II. Oferta powinna zawierać: 
 

1. Nazwę i siedzibę oferenta. 

2. Wypis z rejestru firmy uwzględniający profil działalności. 

3. Dokumenty potwierdzające wiarygodność ekonomiczną oferenta, a mianowicie: 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach z okresu 3 miesięcy przed 

wyznaczonym dniem przetargu, 

b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w  opłacaniu składek z okresu 3 miesięcy przed 

wyznaczonym dniem przetargu, 

4. Dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną oferenta, a mianowicie: 

a) Wykaz robót zrealizowanych w okresie dwóch lat, lub w okresie istnienia firmy, wraz  

z zaświadczeniami o dobrym wykonaniu najważniejszych robót (lista referencyjna robót) 

Wykaz ten powinien zawierać: 

- daty wykonania robót, 

- miejsce wykonania robót, 

- nazwę i adres zleceniodawcy, 

- stwierdzenie, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i właściwie 

zakończone, 



5. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi. 

6. Potwierdzenie o wniesieniu wadium, 

7. Deklarowany okres gwarancji, 

8. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 

9. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 1 

 
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych  
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 
 
UWAGA! 
Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność.                                                      
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (zgodnie 
z wpisem do rejestru przedsiębiorstw). 
 

III. Ustalenia formalne: 
 

1. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Dział Techniczny SML-W przy  
ul. Krupińskiego 45 w Lubinie telefonicznie pod numerem 76-842-27-37 w godzinach  
od 1100 do 1200. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2022 roku o godzinie 1000 . 
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2022 roku o godzinie 1030  w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów. 
 
4. Oferenta obowiązuje wpłata wadium do dnia przetargu w wysokości:  
          10 000,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ 
płatne przelewem na konto:  
SANTANDER BANK POLSKA S.A. w Lubinie nr 76 1090 2082 0000 0005 4600 3452 
 
5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, 

że przetarg nie został rozstrzygnięty.   

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich uczestników przetargu pisemnie po  

rozstrzygnięciu przetargu. 

7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub 

wykonali je z nienależytą starannością, 

b) Wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

d) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, 

e) Wykonawców, których oferta wpłynęła po terminie. 



8. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 

9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę podając uzasadnienie. 

10. Zarząd ma prawo w każdym momencie unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,  

a  Wykonawcom nie będzie przysługiwało prawo wniesienia roszczeń z tego tytułu. 

11. Przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu wyboru oferty, Zarząd może przeprowadzić  

z Wykonawcami negocjacje cenowe w sprawie udzielenia upustów od ceny zaproponowanej  

w ofercie. 

12. Oferent kwestionujący prawidłowość przebiegu przetargu może złożyć odwołanie do Zarządu Spółdzielni w 

terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia uchybienia nie później jednak niż 5 dni od otrzymania 

zawiadomienia o wyborze wykonawcy. Odwołanie wymaga formy pisemnej  

i uzasadnienia. 

13. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wniesienia 

 i o podjętej decyzji powiadamia oferenta, który złożył odwołanie. 

14. Ostatecznego wyboru oferenta dokonuje Zarząd Spółdzielni. 

15. Oferent, który wygrał przetarg traci prawo do wpłaconego wadium, jeżeli uchyla się od podpisania umowy i 

umowy tej nie podpisze w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o jego wyborze. 

IV. Kryterium wyboru ofert: 

 

L.p. Opis kryterium waga 

1. Cena oferty 80 % 

2. Wiarygodność techniczno-ekonomiczna  10 % 

3. Gwarancja 10 % 

 
V. Ogólne warunki umowy: 

Umowa wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 
 
                                                                                                               ZATWIERDZIŁ: 
Lubin dnia 11.10.2022 rok.  
 
 
 
 

 
 
 
 


