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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA -  KONKURS OFERT 

 
 

„Remont lub wymiana pokrycia dachowego w 
budynku oś. Wojska Polskiego 23„ 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” 

2022 
 

-  

 
Preferowany termin realizacji do 09.2022 roku 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 5000 zł.   
na konto Spółdzielni w terminie do 03.06..2022r.   
Jeżeli oferent, którego oferta wygrała wycofa się 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 pięciu dni roboczych. Zwrot wadium oferentowi, który wygrał przetarg 
następuje po zawarciu umowy oraz wystawieniu pierwszej faktury za wykonane roboty. 
 
OPIS TECHNICZNY do wykonania zadania „ Remont lub wymiana pokrycia dachowego oś 
Wojska Polskiego 23 poniżej:  
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik„  Oś. Wojska Polskiego 8a w Nowej Rudzie tel. 74 873 03 83 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:  Remont pokrycia dachowego na dachu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na zasobach Spółdzielni przy ul. Osiedle Wojska Polskiego 8a według 

jednej z trzech metod. 
 

OPIS BUDYNKU: 

 

 Budynek wolnostojący  V- kondygnacyjny V- klatkowy wybudowany w systemie SBM-75- 
konstrukcja monolityczna żelbetowa. Dach dwuspadowy ze spodkami do wewnątrz, o konstrukcji z płyt 
żelbetowych kanałowych opartych na ściankach murowanych z cegieł, rozstawionych co 3.0 m. 
Stropodach wentylowany, ocieplony 15cm celulozy. ( należy wziąć pod uwagę technologię wykonania 
pokrycia dachowego związanego z wysoka temperatura, z uwagi na możliwość tlenia się celulozy w 
stropodachu.)    pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej o powierzchni 751, 50m2 ,  
 

I metoda:  
Pokrycie dwuwarstwowe połaci dachowej z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej 

elestomerem SBS, na osłonie z włókniny poliestrowej o gramaturze min 180 g/m2 gr. 3-4 mm, 
maksymalna siła rozciągania nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/poprzek) oraz nawierzchniowej gr. 
5,2 mm i parametrach: giętkość w niskich temperaturach – 25 0C, odporność na wysoką temp. +100 
0C, siła rozciągająca wzdłuż/poprzek 1000/700 N/50 mm oraz wydłużenie przy sile rozciągającej 

wzdłuż/poprzek 50/50 N/50 mm wg. następującego zakresu robót:  demontaż pokrycia dachowego 

papy termozgrzewalnej,  remont kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych i 

pomalowaniem,  izolacja czap kominowych,  montaż wyłazu dachowego z kołnierzem typu lekkiego z 

osłoną z poliwęglanu wraz z drabiną wejściową na dach,  dwuwarstwowe pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną, warstwa podkładowa i warstwa nawierzchniowa, papa wsunięta pod istniejącą 

obróbkę blacharską,  wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  
 

II metoda:  
Konserwacja połaci dachu w technologii ELASTAR [ dawniej EKODECK ] wg. następującego 

zakresu robót: demontaż pokrycia papowego na połaci dachowej, pokrycie wg systemu ELASTAR,  

remont kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych i pomalowaniem,  izolacja czap 

kominowych,  montaż wyłazu dachowego z kołnierzem typu lekkiego z osłoną z poliwęglanu wraz z 

drabiną wejściową na dach,  konserwacja całego pokrycia dachowego wg systemu ELASTAR,  
wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  
 
III metoda:  

Dopuszcza się pokrycie metodą membranową odpowiadające zakresowi w Pokryciu 
dwuwarstwowe połaci dachowej z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej elestomerem 
SBS, na osłonie z włókniny poliestrowej o gramaturze min 180 g/m2 gr. 3-4 mm, maksymalna siła 
rozciągania nie mniej niż 600/400 N/50mm (wzdłuż/poprzek) oraz nawierzchniowej gr. 5,2 mm i 
parametrach: giętkość w niskich temperaturach – 25 0C, odporność na wysoką temp. +100 0C, siła 
rozciągająca wzdłuż/poprzek 1000/700 N/50 mm oraz wydłużenie przy sile rozciągającej 

wzdłuż/poprzek 50/50 N/50 mm wg. następującego zakresu robót:  demontaż pokrycia papowego  

remont kominów wraz z osiatkowaniem otworów wentylacyjnych i pomalowaniem,  izolacja czap 

kominowych,  montaż wyłazu dachowego z kołnierzem typu lekkiego z osłoną z poliwęglanu wraz z 

drabiną wejściową na dach,  Pokrycie dachu metodą membranową  wywóz i utylizacja materiałów z 
rozbiórki. 
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I. Oferta powinna zawierać: 

 
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1  
2. Wypis z rejestru firm uwzględniający profil działalności. 
3. Dokumenty potwierdzające wiarygodność ekonomiczną oferenta, a mianowicie: 
a) Aktualne zaświadczenie lub Oświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami 

U.S, 
b) Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu ze składkami  ZUS. 
4. Dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną oferenta, a mianowicie: 
a) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót, 
b) 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)  Potwierdzenie o wniesieniu wadium, 

       6) Typ rozwiązania systemowego wraz z Certyfikatem autoryzacji oferenta przez system - dawcę z     
          datą ważności, 
      10)  Aktualne atesty na wbudowywane materiały, 
      11)  Oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni. 

 
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
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 
 
II. Ustalenia formalne: 

 
1. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Dział Techniczny S.M. „ Górnik”                       

Osiedle Wojska Polskiego 8a w Nowej Rudzie lub telefonicznie pod numerem 74 873 03 83,   
w godzinach od 1400do 1500. 

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni adres jw. w opisanych zamkniętych kopertach.  
Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2022 roku o godzinie 1330. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022 roku w siedzibie Spółdzielni. 
4. Oferenta obowiązuje wpłata wadium do dnia 03.06.2022 wysokości 5000 zł, 

płatne przelewem na konto: PKO BP O/ Nowa Ruda 02 1020 5112 0000 7502 0006 5060 
lub w kasie Spółdzielni. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania 
przyczyn, że przetarg nie został rozstrzygnięty.   

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi poprzez stronę internetową 
www.gorniknr.pl Oferent kwestionujący prawidłowość przebiegu konkursu może złożyć odwołanie 
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do Prezesa Zarządu Spółdzielni w terminie 3 dni roboczych. Odwołanie wymaga formy pisemnej i 
uzasadnienia.  

7. Umowa z oferentem wygrywającym przetarg będzie podpisana w ciągu 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. 
 

 
III. Kryterium wyboru ofert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lp. 

 
Opis kryterium Waga Punkty 

1. Cena oferty 60% Od 1 do 28 pkt. 

2. Okres Gwarancji 30% Od 1 do 8 pkt. 

3. 
Wiarygodność techniczno-ekonomiczna 

oferenta 
10% Od 1 do 4 pkt. 


