
 
Specyfikacja 

Istotnych Warunków 

Zamówienia  
 

 

Wykonanie projektów kolorystyki 

termomodernizacji  

przy  

ul. Budowniczych LGOM 67-69, 

Sztukowskiego 1-5, Sztukowskiego 19-21 

 w Lubinie 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko – Własnościowa 

im. dr Jana Wyżykowskiego  

w Lubinie  

Dział Techniczny 

2022 rok 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im dr J. Wyżykowskiego  

w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony na poniżej zapisany przedmiot zamówienia: 

  

• Wykonanie projektów kolorystyki elewacji i termomodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych metodą lekko-mokrą wraz z kosztorysem 

inwestorskim wg średnich cen „Sekocenbudu” w formie pisemnej i elektronicznej 

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. 

Warunki ocieplenia przyjąć zgodnie z zaleceniami technologii lekko-mokrej w wyprawie 

silikonowej  barwionej w masie w systemie Greinplast, w projekcie należy ująć ściany 

frontowe, balkonowe i szczytowe oraz całość ścian piwnicznych,  remont stref wejściowych,  

a także demontaż sidingu .  

I. Adres inwestycji: 

Zadanie nr 1: 

Budowniczych LGOM 67-69 ogółem 2 klatki V kondygnacji wybudowany w systemie WWP.  

Zadanie nr 2: 

Sztukowskiego 1-5 ogółem 3 klatki V kondygnacji wybudowany w systemie WWP. 

Zadanie nr 3: 

Sztukowskiego 19-21 ogółem 2 klatki V kondygnacji wybudowany w systemie WK-70.  

Spółdzielnia posiada dokumentacje techniczne budynków wraz z audytami, które zostaną 

przekazane po podpisaniu umowy. 

 

II. Termin wykonania usługi – do 31.12.2022r. 

III. Oferta powinna zawierać: 

 
1. Nazwę i siedzibę oferenta. 

2. Wypis z rejestru firmy uwzględniający profil działalności. 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania 

projektów. 

4. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi. 

5. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2. 

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.  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na wybrane zadanie. 
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IV. 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. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni adres jw. w opisanych zamkniętych 

kopertach.  

3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2022 roku o godzinie 1000 . 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2022 roku o godzinie 1030  w siedzibie Spółdzielni bez 

udziału oferentów. 

5. 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, których oferta wpłynęła po terminie. 

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

7. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę 

podając uzasadnienie. 

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

Wykonawcom nie będzie przysługiwało prawo wniesienia roszczeń z tego tytułu. 

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

z Wykonawcami negocjacje cenowe w prawie udzielenia upustów od ceny 

zaproponowanej w ofercie. 

10. 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. 

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

 i o podjętej decyzji powiadamia oferenta, który złożył odwołanie. 

12. Ostatecznego wyboru oferenta dokonuje Zarząd Spółdzielni. 

 

V. Kryterium wyboru ofert: 

L.p. Opis kryterium Waga 

 1. Cena oferty 100 

VI. Ogólne warunki umowy:  Umowa wg załączonego wzoru – załącznik nr 2. 

 


