
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
dla przetargu nieograniczonego na  wymianę stolarki okiennej  

w zasobach SM LOKATOR w roku 2018 
 

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego.                                                                                

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”                                                                                     

ul. Łaska 46                                                                                                                                             

98-220 Zduńska Wola                                                                                                                                           

tel. (43) 823 26 17,  fax. (43) 823 36 18 – Sekretariat Spółdzielni                                                                                                                       

tel.(43) 823 50 68 – Dział Techniczny Spółdzielni. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem przetargu są roboty polegające na bieżącej wymianie stolarki okiennej                 

w mieszkaniach stanowiących zasoby Spółdzielni na stolarkę PCV – realizowanej                    

w ramach remontów zasobów Spółdzielni  w roku  2018, począwszy od 1 kwietnia 2018r. 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość wyboru kilku oferentów dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. Spółdzielnia planuje w roku 2018 przeznaczyć na wymianę stolarki około           

50-80 tys. zł. Prace zlecane będą sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych 

umowami szczegółowymi, które określać będą szczegółowy zakres prac, terminy ich 

wykonania i będą integralnymi częściami umowy zawartej po przetargu. Wykonawca 

winien zapewnić wymianę stolarki w maksymalnym terminie 6 tygodni (42 dni) od daty 

podpisania umowy szczegółowej. W przypadku wyboru kilku wykonawców użytkownik 

mieszkania będzie dokonywał wyboru wykonawcy spośród kilku ofert. Stolarka musi  być 

w pierwszym gatunku, powinna być zastosowana zgodnie z przeznaczeniem, stosownie 

oznakowana i dopuszczona do stosowania na rynku polskim. Okna i drzwi balkonowe 

powinny być (stosownie do wymagań Spółdzielni formułowanych w umowach 

szczegółowych) w kolorze białym obustronnie lub kolorze brązowym od strony 

zewnętrznej i białym od wewnątrz, współczynniku przenikania ciepła równym minimum: 

dla okien  1,8 W/m
2
K, dla szyb 1,1 W/m

2
K, profilu co najmniej pięciokomorowym.  Każde 

okno i drzwi muszą się otwierać. Okna  jednoskrzydłowe muszą się także uchylać,                   

w oknach dwu i trzyskrzydłowych przynajmniej jedno skrzydło musi się uchylać. Każde 

okno powinno posiadać funkcję z tzw. możliwością rozszczelnienia.  

UWAGA: Firma, która będzie realizować wymianę stolarki w zasobach Spółdzielni i która 

będzie działała jako podwykonawca na rzecz użytkowników mieszkań (zgodnie z zasadami 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obowiązującymi w Spółdzielni użytkownicy 

współfinansują wymianę stolarki), zobowiązana będzie do fakturowania robót                                

z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia - zgodnie z art.17 ust.1 pkt.8 ustawy           

o VAT, w związku z art.17, ust.1h tej ustawy, transakcje związane z wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej (PKWiO 43.32.10.0) w lokalach mieszkalnych spółdzielni, które są 

częściowo finansowane przez użytkowników tych lokali  podlegają opodatkowaniu 

podatkiem VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.   

   

3. Opis przygotowania oferty. 

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej  kopercie z podaniem nazwy  

przedmiotu przetargu - „Oferta na wymianę stolarki okiennej”.       

Oferta w formie pisemnej powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela  

firmy i powinna zawierać: 

 Dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwisko, telefon, NIP, KRS, Regon). 

 Datę sporządzenia. 
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 Określenie przedmiotu oferty z podaniem typu stolarki, profilu, okuć, współczynników 

przenikania ciepła dla stolarki i dla szyb . 

 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń. 

 Oświadczenie o ubezpieczeniu firmy i robót realizowanych przez tą firmę. 

Ubezpieczenie będzie warunkiem podpisania umowy z wybranym oferentem.                    

W przypadku gdy ubezpieczenie będzie posiadało franszyzę uzależniającą wypłatę 

odszkodowania od kwoty poniesionej szkody, oferent powinien złożyć oświadczenie             

o poniesieniu szkody do wysokości franszyzy z własnych środków finansowych.   

 Jednostkowe ryczałtowe ceny netto i brutto, zawierające koszt wymiany (demontaż                    

starej stolarki wraz z jej wywozem na wysypisko śmieci, przeprowadzenie                    

obmiaru stolarki przed jej wymianą, dostawę i montaż nowej stolarki)                

poszczególnych typów okien i drzwi balkonowych – przedstawionych w tabeli,                    

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.                                                                                                               

Ceny winny uwzględniać okna białe obustronnie we wszystkich przypadkach, a dla 

pozycji zaznaczonych w tabeli jako „brąz” dodatkowo okna białe od wewnątrz                       

i brązowe od strony zewnętrznej budynku. Przedstawione ceny ryczałtowe będą 

obowiązujące także dla okien i drzwi, których wymiary będą różnić się od typowych                   

o +10% ich wielkości. W jednostkowych cenach ryczałtowych należy uwzględnić 

wszystkie materiały montażowe (np. łączniki, śruby mocujące, kotwy) niezbędne przy 

oknach łączonych lub przy łączeniu okna i drzwi balkonowych oraz transport stolarki 

do mieszkań. Drzwi balkonowe muszą posiadać ślemię na wysokości dolnej krawędzi 

okna, a w przypadku drzwi dwuskrzydłowych muszą posiadać słupek ruchomy. 

Montowane okucia powinny być kompletne, obwiedniowe z narożnikiem dolnym, 

wykonywane przez jednego producenta (nie można łączyć poszczególnych elementów 

okuć pochodzących od różnych producentów), z możliwością regulacji wszystkich 

zawiasów, z podnośnikiem skrzydła lub rolkami najazdowymi. W zakresie prac 

montażowych należy uwzględnić obsadzenie stolarki, jej kotwienie, uszczelnienie 

pianą, obrobienie ościeży (wyrównanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych) poprzez 

nałożenie tynków gładkich i pomalowaniu farbą, i tynków zewnętrznych  

mrozoodpornych i pomalowaniu farbą do tynków zewnętrznych. 

  Kompletną aprobatę techniczną i certyfikat lub deklarację zgodności na stolarkę oraz 

okucia.   

 Dowód wpłaty wadium. 

 Oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi na realizację robót 

objętych przetargiem i posiada wykwalifikowanych pracowników oraz sprzęt -

koniecznych do realizacji prac objętych przetargiem.  

 Aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż w styczniu 2018r.)                            

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 

(należy załączyć KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację firmy), a jeśli 

działalność wykonawcy została wpisana do ewidencji gospodarczej, należy załączyć 

oświadczenie o posiadanym wpisie z datą rejestracji firmy i datą rozpoczęcia 

działalności. 

 Oświadczenie, że wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata, należy 

załączyć referencje z tego okresu oraz wykaz wykonanych w tym okresie robót. 

 Informację o fakturowaniu robót z uwzględnieniem wymagań Spółdzielni – wg pkt. 7 

specyfikacji. 

 Termin realizacji wymiany z uwzględnieniem wymagań Spółdzielni– wg pkt. 7 

specyfikacji. 
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 Warunki gwarancji z uwzględnieniem wymagań Spółdzielni – wg pkt. 7 specyfikacji. 

 Termin ważności oferty. 

 Deklarację kwoty jaką oferent chce przeznaczyć na reklamę swojej firmy                                   

w publikatorach Spółdzielni  (gazeta lub TV). 

 

4. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert. 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 11, w terminie do dnia                      

15 marca 2018r. do godz. 10
oo

. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2018r. o godz. 10
15 

w sali nr 5 Domu Kultury 

Spółdzielni przy ul. Łaskiej 46.
 

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego 

rozstrzygnięciu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 

prowadzenia negocjacji z oferentami lub uznania, bez podania  przyczyn, że przetarg nie 

dał rezultatów. 

 

5. Wymagania wobec wykonawców przystępujących do przetargu. 

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium w wysokości 2.000,00- zł 

słownie: dwa tysiące złotych, na konto Spółdzielni w Banku PKO BP S.A. nr konta                 

84 1020 3437 0000 1102 0015 3304 w terminie składania ofert. Potwierdzenie  wpłaty  

wadium należy załączyć do oferty. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy z wybranym lub wybranymi wykonawcami robót. Dla oferenta bądź 

oferentów, których oferty zostaną wybrane, wadium zostanie zatrzymane na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania robót. Wadium przepada w przypadku odmowy 

podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana, odmowy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy 

oferenta lub oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane. 

     

6. Formalności po zakończeniu przetargu. 

     Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany będzie do podpisania  umowy ze 

Spółdzielnią dot. bieżącej wymiany stolarki w roku 2018, począwszy od 01.04.2018r., 

zgodnie ze złożoną ofertą oraz ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi                        

w niniejszej specyfikacji. Warunkiem podpisania umowy będzie wniesienie należytego 

zabezpieczenia wykonania robót  w  kwocie 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych oraz 

przedstawienie umowy ubezpieczenia działalności firmy i ewentualnie oświadczenie przy 

franszyzie redukcyjnej  w umowie ubezpieczeniowej.   

    Zwrot zabezpieczenia odbędzie się według następujących zasad: 50% zabezpieczenia 

zostanie oddane wykonawcy w terminie 14 dni od daty zakończenia robót zleconych                

w ramach podpisanej umowy, pozostałe 50% zostanie zatrzymane na koncie Spółdzielni  

przez okres udzielonej gwarancji dla stolarki, licząc od daty protokólarnego zakończenia 

robót zleconych w ramach podpisanej umowy. W przypadku nie wykonania przez 

wykonawcę robót naprawy usterki zgłoszonej w okresie gwarancji, po dwóch 

zawiadomieniach i po upływie 7 dniowego terminu naprawy liczonego dla każdego 

zgłoszenia, spółdzielnia  zastrzega prawo wykonania naprawy usterki we własnym zakresie 

i pokrycia jej kosztów z zatrzymanego zabezpieczenia. Spółdzielnia zastrzega także 

wykorzystanie zatrzymanego zabezpieczenia na pokrycie kosztów strat powstałych po 

stronie spółdzielni lub osób trzecich z tytułu nienależytego wykonania robót lub 

nieterminowego usuwania usterek. Rozwiązanie takie nie narusza uprawnień spółdzielni do 

naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie naprawy.  

     Spółdzielnia zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia w nominalnej wysokości.  
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7. Ogólne warunki umowy. 

 W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą   

     postanowienia dotyczące: 

 Zakresu rzeczowego i cen jednostkowych. 

 Realizacji robót w roku 2018, począwszy od 01.04.2018r., zlecanych sukcesywnie                  

w miarę potrzeb i możliwości finansowych Spółdzielni oraz wyboru stolarki przez 

użytkownika mieszkania. 

 Zapisu, że ceny robót nie ulegną zmianie. 

 Kar umownych:  1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Spółdzielnię   

z przyczyn od Nich zależnych - kara pieniężna w wysokości 

5.000,00 zł brutto słownie: pięć tysięcy złotych.                      

2.  Za przekroczenie umownego terminu wykonania robót – kara 

pieniężna w wysokości 50 zł brutto słownie: pięćdziesiąt złotych, 

za każde okno lub drzwi wymienione z opóźnieniem, licząc za 

każdy dzień opóźnienia. 

3.  Za  niedotrzymanie terminu usuwania usterek stwierdzonych przy 

wymianie lub ujawnionych w okresie gwarancji – kara pieniężna             

w wysokości 50 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt złotych, za każde 

okno lub drzwi naprawiane z opóźnieniem, za każdy dzień 

opóźnienia. 

4.  W/w kary nie naruszają uprawnień Spółdzielni do żądania naprawy 

szkody na zasadach ogólnych.  

 Zobowiązania wykonawcy do naprawy usterek w ramach gwarancji, w terminie do 7 dni 

od dnia zgłoszenia usterki. 

 Zobowiązania wykonawcy do udzielenia gwarancji, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji 

nie może być krótszy niż:  5 lat – dla dostarczonej stolarki, 3 lata – dla montażu stolarki. 

 Zobowiązania wykonawcy do ponoszenia wszystkich strat i kosztów związanych                         

z nienależytym wykonaniem robót i usuwaniem usterek w tym także strat powstałych po 

stronie osób trzecich. 

 Terminu wymiany stolarki. Wymagany termin to maksymalnie 6 tygodni (42 dni) od 

daty podpisania umowy szczegółowej. 

 Fakturowania robót: 

zapłata wynagrodzenia następować będzie fakturami częściowymi za wykonane prace  

w jednym mieszkaniu, płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonane roboty w danym 

mieszkaniu w maksymalnym  terminie 7 dni od daty ich zakończenia.  

 Zapisu o zasadach wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego  wykonania 

robót. 

 

8. Szczegółowych informacji n.t. przetargu udzielają pracownicy Działu Technicznego  

Spółdzielni ul. Osmolińska 6, pokój nr 1, tel/fax  /0-43/  823-50-68, 824-74-57. 
       

 

       Zatwierdzono dnia  26.02.2018r.    
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Załącznik nr 1 do S.I.W.Z dla przetargu na wymianę stolarki w roku 2018r.  
 

Lp.  Asortyment  

Wymiary (cm) 

Cena ryczałtowa okna lub drzwi 

balkonowych wraz  z montażem  

     

 Kolor biały / brązowy 
 

netto (w zł) 

 

brutto (w zł) 

1 Okno 1 skrzydłowe 90 x 150   

brąz   

2 Okno 1 skrzydłowe 90  x 90   

brąz   

3 Okno 1 skrzydłowe 60 x 60    

4 Okno 1 skrzydłowe  60 x 90    

5 Okno 1 skrzydłowe  60 x 150    

6 Okno 1 skrzydłowe  75 x 75   

7 Okno 1 skrzydłowe 90 x 45   

8 Okno 1 skrzydłowe  60 x 45   

9 Okno 1 skrzydłowe  120 x 90    

brąz   

10 Okno 2 skrzydłowe 120 x 90   

brąz   

11 Okno 1 skrzydłowe  90 x 120    

brąz   

12 Okno 2 skrzydłowe  90 x 120    

brąz   

13 Okno 1 skrzydłowe 120 x 120   

14 Okno 2 skrzydłowe 120 x 120   

15  Okno 1 skrzydłowe 150 x 120   

brąz   

16 Okno 2 skrzydłowe 150 x 120   

brąz   

17 Okno 1 skrzydłowe 120 x 150   

brąz   

18 Okno 2 skrzydłowe  120 x 150   

brąz   
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19 Okno 1 skrzydłowe 150 x 150   

brąz   

20 Okno 2 skrzydłowe 150 x 150    

brąz    

21 Okno 2 skrzydłowe 180 x 120   

brąz   

22 Okno 2 skrzydłowe 180 x 150   

brąz   

23 Okno 2 skrzydłowe 210 x 150    

24 Okno 2 skrzydłowe  240 x 150    

brąz   

25 Okno 3 skrzydłowe 240 x 150   

brąz   

26 Okno 3 skrzydłowe  270 x 150    

brąz    

27 Okno 2 skrzydłowe 150 x 170    

28 Drzwi balkonowe 1 skrz. 90 x 220    

brąz   

29 Drzwi balkonowe 1 skrz. 90 x 230    

brąz   

30 Drzwi balkonowe 2 skrz. 150 x 220    

31 Drzwi balkonowe 2 skrz. 150 x 230    

32 Drzwi balkonowe 2 skrz.  150 x 250   

 

 

 

 

                                              Zatwierdzono dnia  26.02.2018r.  
 

 

 

        

 

 


