
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE 

REMONTU WYBRANYCH BALKONÓW I LOGGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 

WIELORODZINNYM BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ   W SOCHACZEWIE 

 

1. Zamawiający: 

Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy  

ul. M.J. Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew tel. 046 862-21-59 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego- 

dwustopniowego: 

- I etap wybór ofert, 

- II etap negocjacje z wybranymi oferentami.  

Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną kwalifikacją oferentów. 

3. Pisemność postępowania: 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje będą przekazywane pisemnie. 

4. Przedmiot zamówienia: 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont wybranych loggii i balkonów  w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych : 

Adres nieruchomości Opis zadania remontowego  

Parkowa 5 Naprawa czół i spodów loggi -  3 sztuki 

Słowackiego 3A naprawa 8 balkonów 

Słowackiego 9 naprawy balkonów 4szt. 

Piłsudskiego 28 remont balkonów 7szt.  

Ziemowita 14 naprawa tynków balkonów 7szt.  

15-go Sierpnia 51B remont balkonów 10 szt. 

1 Maja 1 remont balkonow 6szt. 

Piłsudskiego 22 remont balkonów 2szt. 

R. Kaczorowskiego 12 remont balkonów 8szt. 

Warszawska 72 Remont wybranych płyt balkonowych i loggi  - 2 sztuki  

Warszawska 59 remont balkonów na załamaniu + lok.xxx 

Narutowicza 3 naprawa loggi 6szt. 

Kosińskiego 3 remont dwóch płyt balkonowych 

Staszica 54 remont balkonów 5szt. 

Staszica 54A naprawa balkonów 3 szt.  

Żeromskiego 24 Remont wybranych balkonów 2szt. 

Żeromskiego 26 remont balkonów 2szt. 

Al. 600-lecia 23 remont balkonów 4szt. 

Al. 600-lecia 25A remont balkonów 6szt. 

Al. 600-lecia 62 naprawa 2 płyt balkonowych  

Al. 600-lecia 66 naprawa płyt balkonowych - 5 szt.  



Kochanowskiego 33 remont płyt balkonowych- głownie czół 10szt. 

Kochanowskiego 35 remont płyt balkonowych- głownie czół 30szt. 

Żeromskiego 33 naprawa wybranych balkonów 4szt. 

Żeromskiego 41 remont balkonów 2szt. 

Al. 600-lecia 27 remont balkonów 16szt. 

Al. 600-lecia 31 remont balkonów 4szt. 

Targowa 12 Remont balkonów 1 szt.  

Targowa 16 Remont jednej płyty loggi 

 

 

5. Opis techniczny naprawy i wykończenia balkonów nieocieplonych na podstawie systemu 

BOLIX Balkon z obróbkami blacharskimi ze stali niekorodującej: 

5.1. Przygotowanie podłoża  

Wierzchnie warstwy płyt balkonowych tj. okładzina ceramiczna, fugi, kleje, bitumy, papy, 

hydroizolacje, zaprawy cementowe, folie oddzielające, obróbki blacharskie etc. należy usunąć aż do 

odsłonięcia płyty konstrukcyjnej. Elementy uszkodzonego, odspojonego, zawilgoconego lub 

zwietrzałego tynku płaszczyzn czołowych i podniebień płyt balkonowych należy również usunąć. 

Powierzchnia żelbetowej płyty balkonowej powinna być oczyszczona z elementów antyadhezyjnych  

tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, resztki mleczka cementowego itp. Uszkodzenia żelbetu w 

postaci ubytków lub odsłonięcia zbrojenia stalowego należy zabezpieczyć, a ubytki uzupełnić. W tym 

celu w miejscu uszkodzenia odkuć wszelkie niespójne, osłabione elementy betonu. Naprawianą 

powierzchnię betonu powinien charakteryzować otwarty system kapilarny porów – umożliwi to 

poprawne związanie zaprawy szczepnej z podłożem. W uzasadnionych przypadkach, aby nadać 

szorstkość powierzchni zalecana jest mechaniczne frezowanie lub piaskowanie. 

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojącej  

Skorodowane odsłonięte pręty zbrojące należy oczyścić mechaniczne np. za pomocą wiertarki/ 

szlifierki ze szczotką drucianą, do stopnia czystości ST 2 lub poprzez obróbkę strumieniowo- ścierną  

np. piaskowanie do stopnia czystości SA 2½ wg PN-ISO 8501-1 (w praktyce oznacza to jednolitą 

powierzchnie bez oznak korazji lub zanieczyszczeń). Niezwłocznie po oczyszczeniu i odpyleniu 

powierzchnia stali powinna zostać szczelnie pokryta środkiem BOLIX AKO z zabezpieczaniem  

w postaci inhibitorów korozji. Jednokomponentowa, sucha zaprawa BOLIX AKO zapewnia 

długotrwałą ochronę przeciwkorozyjną. Wyrób w postaci suchego proszku wymieszany z czystą wodą 

przeznaczony jest do nanoszenia pędzlem lub szczotką. Preparat należy nanieść na całą powierzchnię 

zbrojenia, dwukrotnie, w odstępie ok. 3 h. Czas utwardzenia preparatu wynosi min. 5 h. 

5.3. Nakładanie preparatu szczepnego BOLIX SCS i uzupełnianie ubytków  

Przed nałożeniem preparatu szczepnego BOLIX SCS oczyszczoną powierzchnię ubytków należy 

delikatnie zwilżyć wodą, jednak nie dopuszczając do powstawania kałuż. BOLIX SCS to preparat 

szczepny w postaci suchego proszku, który należy przesypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 

ilością czystej wody, mieszając, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu ok. 5 minut 

i ponownym wymieszaniu, preparat jest gotowy do użycia. Przygotowaną mieszankę nanieść  

w miejscach ubytków poprzez mocne wcieranie za pomocą pędzla.  

Uwaga! Warstwę szczepną wykonuje się z wyprzedzeniem na niewielkiej powierzchni, ponieważ 

zaprawę reprofilacyjną BOLIX WB należy nakładać stosując technikę tzw. "mokre na mokre" 

na powierzchnię świeżo pokrytą preparatem szczepnym BOLIX SCS 



BOLIX WB służy do wypełnienia ubytków spowodowanych korozją betonu, uszkodzeniem 

mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej, w zakresie do 50 mm nakładanych 

jednorazowo. Na świeżą, nie związaną warstwę szczepną wykonaną BOLIX SCS nakładać zaprawę 

BOLIX WB przy pomocy kielni lub pacy. Świeżo nałożoną zaprawę naprawczą należy chronić przed 

zbyt szybkim przesychaniem okrywając ją folią lub wilgotnymi matami w przypadku dużego 

nasłonecznienia lub przeciągów. Uzupełnianie głębszych ubytków polega na wielokrotnym nakładaniu 

zaprawy. Warstwa poprzednia powinna być tak nałożona, aby zapewniła następnej właściwą 

przyczepność (szorstkość). Po wstępnym związaniu po min. 3 h, można przystąpić do nakładania 

kolejnej warstwy, jednak proces ten musi być poprzedzony ponownym nałożeniem preparatu 

szczepnego BOLIX SCS stosując się do zaleceń jak wyżej. 

Dolne krawędzie płyty balkonowej zabezpieczyć listwami PCV z wyprofilowanym okapnikiem. 

5.4. Wykonanie warstwy spadkowej (podkład zespolony).  

Jeśli powierzchnia płyty balkonowej nie ma ukształtowanego spadku lub gdy wynosi on mniej  

niż 1,5 - 2% w kierunku czoła balkonu, należy wykonać warstwę spadkową stosując posadzkę 

cementową BOLIX PC o grubości od 20 do 50 mm w układzie zespolonym. Przygotowane  

i oczyszczone podłoże obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż, po czym nanieść warstwę kontaktową 

przygotowaną w następujący sposób: 1 część obj. emulsji kontaktowej BOLIX EK rozcieńczyć  

z 1 częścią objętościową czystej, chłodnej wody i wymieszać. Do uzyskanego roztworu dodać BOLIX 

PC (5,0 kg suchej proszku BOLIX PC na 1,0 litr roztworu), następnie wymieszać przy użyciu 

mieszarki wolnoobrotowej.  

Warstwę kontaktową tzw. szlam kontaktowy w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać po 

powierzchni szczotką. Po czym bezzwłocznie metodą mokre na mokre układać posadzkę BOLIX PC. 

W trakcie przygotowywania należy przestrzegać dozowania określonej ilości wody zarobowej 

(stosowny opis znajduje się na opakowaniu). Zastosowanie większej ilości wody niż przewidywana, 

może spowodować rozwarstwienie posadzki oraz spadek jej wytrzymałości. Przygotowaną posadzkę 

układać na świeżej, nie związanej warstwie kontaktowej między ułożonym wg spadków listwami 

kierunkowymi. W celu zagęszczenia układanej posadzki zastosować np. ubijanie pacą. Kolejne porcje 

posadzki układać możliwie szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Obwodową 

zewnętrzną krawędź balkonu na szerokości 50 - 80 mm należy wyprofilować tworząc obniżenie 

płaszczyzny posadzki o głębokości około 2 mm. Umożliwi to późniejsze pokrycie masą BOLIX 

HYDRO DUO obróbek blacharskich nie tworząc miejscowego podwyższenia. 

Po wstępnym związaniu zatrzeć i wygładzić posadzkę. Nowo wykonany jastrych należy 

chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, opadów, temperatur powyżej +25°C lub poniżej 

+5°C oraz przeciągów przez minimum 7 dni.  

Uwaga! W przypadku powierzchni większych niż 9,0 m2 lub o długości boku powyżej 5,0 

m wymaga się aby jastrych spadkowy został podzielony na pola o powierzchni maksymalnej do 

9,0 m2 i boku o długości do 3,0 m poprzez tzw. dylatacje. Dylatacje w warstwie podłoża 

bezwzględnie muszą zostać przeniesione na warstwy wierzchnie. Posadzkę od przyległych do 

balkonu ścian, murów i słupów oddzielić dylatacją obwodową - nie jest to konieczne jeśli 

przyległe ściany są ocieplone.  

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić około 10 mm. Po osiągnięciu przez 

posadzkę spadkową odpowiedniej wytrzymałości zwykle po 24 - 48h należy wykonać dylatacje 

pozorne, czyli nacięcia na głębokość około 1/4 - 1/2 grubości posadzki. Następnie po około 6-7 dniach 

krawędzie szczelin dylatacyjnych należy pogłębić i poszerzyć, krawędzie sfazować pod katem 30-45°, 

częściowo wypełnić miękkim styropianem i zabezpieczyć dodatkowo wklejając taśmę BOLIX 

HYDRO-TW w masie BOLIX HYDRO DUO. Taśmę wklejać tworząc wzór odwróconej o 180° litery. 

Taśma nie może być wstępnie naprężona. Ważne jest, aby dylatacje w posadzce po przyklejeniu 

okładziny ceramicznej pokrywały się dokładnie liniowo ze szczeliną miedzy płytkami, co pozwoli na 



efektywną kompensację naprężeń termicznych powstających na powierzchni balkonu.  

Poniżej pokazano prawidłowe wykonanie i wykończenie takiego elementu. 

5.5. Montaż obróbek blacharskich.  

Po minimum 7 dniach od wykonania warstwy spadkowej można przystąpić do montażu obróbek 

blacharskich w obniżonym o 2 mm paśmie posadzki wydzielonym od krawędzi zewnętrznej płyty. 

Wysoka alkaliczność podłoża wynikająca ze stosowania materiałów zawierających w swoim składzie 

cement oraz duża wilgotność tworzy agresywne korozyjne środowisko dlatego zaleca się stosowanie 

obróbek blacharskich o wysokiej odporności na korozje tj. stal kwasoodporna. Blacha powinna mieć 

grubość ≥ 0,5 mm – cieńsze blachy są bardzo podatne na odkształcenia. Podpłytowa część pasa blachy 

na warstwie spadkowej powinna wynosić od 50 do 80 mm z uwagi na termiczną rozszerzalność stali 

nie zaleca się większej szerokości. Natomiast część pasa blachy wychodząca spod płytek powinna być 

wygięta pod kątem około 10° - 15° względem płaszczyzny balkonu wychodząc poza obrys czoła 

balkonu na około 4-5 cm. Krawędź zewnętrzna powinna tworzyć niewielki około 5 mm kapinos 

ułatwiający odrywanie kropel wody. 

Obróbki blacharskie przymocować mechanicznie do podłoża kołkami rozporowymi (fi 6 mm 3,5x40 

mm) w ilości 3-4 szt/mb dbając o szczelność połączeń, prawidłowe spasowanie oraz zachowanie 

spadków w kierunku zewnętrznym. W miejscu łączenia ze ścianami lub systemem ociepleń blachę 

łączyć na zakład uszczelniając masą poliuretanową. Na połączeniu ze ścianą obróbkę blacharską 

dociąć i wygiąć tak by nie powodowała zacieków. Powierzchnie zewnętrzną blachy odtłuścić 

alkoholem izopropylowym lub acetonem (np. z czyścika do pian PU), po wyschnięciu pokryć gruntem 

BOLIX GS. Poliuretanowy grunt szczepny BOLIX GS składa się żywicy oraz utwardzacza, należy 

wymieszać oba składniki zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie do 20 minut po wymieszaniu 

nanieść za pomocą wałka w podpłytowej cześć obróbki blacharskiej. Po czym niezwłocznie przesypać 

całą powierzchnie piaskiem suszonym ogniowo BOLIX SPK. Pozostawić do związania chroniąc przed 

deszczem lub temperaturą poniżej 5°C. Po około 12 h (minimalny czas potrzebny do związania gruntu 

BOLIX GS) nadmiar piasku wymieść używając np. szczotki z twardym włosem.  

Uwaga: Pozostawienie luźnego, niezwiązanego piasku może zmniejszyć przyczepność hydroizolacji 

do obróbki blacharskiej. Szorstka i rozwinięta powierzchnia gruntu przesypanego piaskiem ułatwia 

połącznie obróbki blacharskiej z hydroizolacją dwuskładnikową BOLIX HYDRO DUO. Stosowanie 

pisaków niefrakcjonowanych może powodować utratę lub zmniejszenie przyczepności. Grunt BOLIX 

GS nie stanowi zabezpieczenia antykorozyjnego obróbek blacharskich. 

5.6. Uszczelnienie w obrębie połącznia ze stolarką otworową (drzwi balkonowe).  

W większości przypadków drzwi balkonowe wykonane są z PCW (PVC) jest to tworzywo sztuczne do 

zabezpieczania którego w miejscu łączenia z posadzką stosować taśmę BOLIX HYDRO-MB lub 

BOLIX HYDRO-TBS. Przed przystąpieniem do pracy ramę drzwi balkonowych oczyścić, a następnie 

odtłuścić np. za pomocą alkoholu. Powierzchnie posadzki pod ramą okienną oczyścić. Taśmę 

butylową BOLIX HYDRO-TBS rozwinąć z rolki, odmierzyć na żądaną długość i następnie przyciąć. 

Przyłożyć w miejscu docelowym na ramie okiennej do wysokości górnej powierzchni okładziny 

ceramicznej (taśma nie może zasłaniać otworów odwadniających na ramie). Następnie usunąć 

warstwę ochronną papieru silikonowego i docisnąć taśmę. Po przyłożeniu do podłoża nie należy 

korygować położenia taśmy lub odrywać. Należy unikać połączeń odcinków taśmy w obrębie jednego 

elementu. Taśmę kleić w taki sposób aby zapewnić 100% powierzchni jej przylegania (podparcia), 

dlatego nie można jej stosować na powierzchniach nierównych lub podłożach z ubytkami. Po 

przyklejeniu należy zewnętrzną powierzchnię taśmy BOLIX HYDRO-TBS na posadzce pokryć masą 

hydroizolacyjną BOLIX HYDRO DUO. Prawidłowo wykonany i wykończony element pokazano 

poniżej. 

5.7. Nakładanie masy hydroizolacyjnej BOLIX HYDRO DUO.  



Masa BOLIX HYDRO DUO składa się z dwóch komponentów A-suchego i B-mokrego (3:1 wag.)  

w oddzielnych opakowaniach, stanowiących zestaw gotowy do wymieszania. Przygotowanie polega 

na przelaniu do odpowiedniego naczynia składnika B, a następnie wsypaniu składnika suchego A  

z jednoczesnym mieszaniem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji (bez grudek). Po odczekaniu 5 

minut i ponownym wymieszaniu masa jest gotowa do użycia. Ilość rozrabianego materiału należy 

żeby wystarczyła w pierwszym etapie na wtopienie taśmy BOLIX HYDRO-TW, a w następnych 

etapach na pokrycie całej powierzchni w dwóch odrębnych warstwach.  

Powierzchnie posadzki wokół krawędzi obróbki blacharskiej oraz na cokolikach na ścianach zwilżyć 

czystą wodą nie tworząc kałuż lub zastoin wody. Następnie nałożyć masę uszczelniająca HYDRO 

DUO obwodowo wokół krawędzi balkonu oraz na połączeniu z przyległą ścianą na wysokości min. 15 

cm powyżej powierzchni posadzki. Masę HYDRO DUO nakładać pędzlem np. ławkowcem 

intensywnie wcierając w powierzchnie posadzki oraz na obróbce blacharskiej w części pokrytej 

gruntem szczepnym. Po czym niezwłocznie wtopić taśmę BOLIX HYDRO-TW, tak aby wzdłużna oś 

symetrii taśmy, oznaczona linią ciągłą znajdowała się: 

- nad miejscem połączenia posadzki z obróbką blacharska,  

- na cokolikach na ścianach dokładnie w miejscu połączenia ścian z posadzką. 

Powierzchnię taśmy po przyłożeniu do masy uszczelniającej przetrzeć wzdłużnie czystą pacą, celem 

dociśnięcia oraz usunięcia ewentualnych zagięć lub bąbli powietrza. W narożach stosować 

prefabrykowane narożniki zewnętrzne BOLIX HYDRO-TW 90Z lub wewnętrzne 90W (w zależności 

od potrzeb) stosując zakład z taśmą. Tak zabezpieczone obszary pozostawić do wyschnięcia  

i utwardzenia na minimum 24h. Na tym etapie nie pokrywać zewnętrznej powierzchni taśm masą 

BOLIX HYDRO DUO, gdyż może to znacząco wydłużyć czas wiązania masy pod taśmą. Po tym 

czasie, zwilżyć całą powierzchnie posadzki wodą, nie tworząc kałuż. Nanieść masę BOLIX HYDRO 

DUO za pomocą pędzla lub pacy dobrze wcierając w podłoże, w jednym cyklu roboczym powłoką  

o grubości ok. 1 mm. W pierwszej warstwie rekomenduje się wtopienie siatki z włókna szklanego 

BOLIX HD 158/S. W razie konieczności poszczególne pasy siatki łączyć na zakład 10 cm. Zatapianie 

siatki ułatwia uzyskanie odpowiedniej grubości nakładanej masy, podwyższa zdolność mostkowania 

rys podłoża oraz wzmacnia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Po przeschnięciu pierwszej 

warstwy BOLIX HYDRO DUO, zwykle około 4-6 h, całą powierzchnię balkonu pokryć drugą 

warstwą masy BOLIX HYDRO DUO, rozprowadzając na gładko pacą ze stali nierdzewnej. Łączna 

grubość dwóch warstw hydroizolacji po przeschnięciu musi wynosić od 2,0 mm do 3,0 mm. 

Wykonaną powłokę należy chronić przez min. 3 dni przed opadami, oddziaływaniem wody, szybkim 

przesychaniem oraz mrozem. 

Uwaga: Dopuszcza się przygotowanie oferty z zastosowaniem innych  materiałów  

z zachowaniem technologii wykonania robót opisanych powyżej.    

5.8 Wykończenie wierzchniej warstwy płyty poliuretanową, elastyczną powłoką posadzkową  

na balkony – np. Sikaflor.  

5.9 Prace polegające na naprawie barierki balkonowej będą polegały na: 

5.9.1- sprawdzeniu mocowania barierki z płyta balkonową i ścianą.. W razie niestabilności mocowanie 

poprawić.  

5.9.2 -  sprawdzenie stanu technicznego barierki oraz wszystkich połączeń.  

5.9.3 - podwyższenie barierki do wysokości wymaganej prawem budowlanym 

5.9.4 -  wyczyszczenie barierki 

5.9.5 -  zabezpieczenie antykorozyjne  



5.9.6 - malowanie  

6. Zawartość oferty: 

6.1. Dokument potwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym 

 ( wypis z KRS, zaświadczenie z ewidencji gospodarczej); 

6.2. Zobowiązanie Oferenta do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia w gotówce o równowartości 5% ceny oferowanej netto, poprzez wyrażenie zgody na 

potrącenie 5% wynagrodzenia netto z każdej przedłożonej faktury (zapis umowny); 

6.3. Cena ofertowa netto/brutto za wykonanie 1m
2
 remontu balkonu lub balkonu typu loggia wg 

punktu 5 w zależności od stopnia naprawy: 

I
o
- usunięcie odspojonej zwietrzałej złuszczonej warstwy tynku, posadzki, farby; 

- uzupełnienie ubytków z zastosowaniem materiałów do renowacji powierzchni betonowych 

- pomalowanie powierzchni balkonu lub loggii   

II
o
- usunięcie odspojonych i zniszczonych warstw betonu, wykładzin, izolacji z płyt balkonowych lub 

loggii; 

- przygotowanie powierzchni wg punktu 5.1 SIWZ 

- naprawa powierzchni i uzupełnienie ubytków w płytach z zachowaniem warunków określonych w 

pkt. 5.2÷5.4 i 5.6÷5.7 SIWZ 

- zastosowanie listew okapowych na krawędzi płyt balkonu i loggii 

- wykonanie warstw hydroizolacyjnych na powierzchni płyty wg pkt. 5.6÷5.7 SIWZ 

III
o
- gruntowny i całkowity remont płyt balkonowych i loggii. wg opisu pkt. 5.1÷5.8 SIWZ  

tj. z uzupełnieniem ubytków, wykonaniem warstwy spadkowej, montażem obróbek blacharskich 

systemowych, wykonaniem hydroizolacji oraz wykończeniem wierzchniej warstwy  

z poliuretanowej, elastycznej powłoki posadzkowej.  

6.4. Okres udzielonej gwarancji; 

6.5. Warunki płatności – (termin zapłaty, sposób wystawiania faktur - etapami czy  jednorazowo  

za całość); 

6.6. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac; 

6.7. Polisa ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczeniową min. 

150 tys. zł. wraz z dowodem wpłaty składki. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione  

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania oferenta uznaje się osoby 

wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji gospodarczej lub posiadające stosowne 

pełnomocnictwo. 

6.8. Referencje 

Oferta i inne dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 

 

7. Kryteria i zasady oceny ofert: 



Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

-cena oferty brutto              - 80 pkt 

-doświadczenie, potencjał - 10 pkt 

-warunki gwarancji              - 10 pkt 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

Oferty, które w pierwszym etapie otrzymają najwyższą liczbę punktów zakwalifikowane będą do 

drugiego etapu przetargu, czyli negocjacji ustnych.  

8. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem: 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Kierownik Działu Technicznego SML_W   

tel. 046 862-21-59 wew. 37  w godzinach urzędowania spółdzielni t.j. od poniedziałku do piątku w 

godz. 8ºº do 15ºº. 

9. Informacje dodatkowe:  

10.1. Oferty  należy składać w terminie do dnia 07-04-2021 r. do godz. 10ºº w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem ,, Oferta na…..” w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert od godz. 10³º 

dnia 07-04-2021r. 

10.3. Ofertę na  należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. 

10.4. Oferentów obowiązuje wpłata wadium  w wysokości 6 000zł. na konto w Banku 

Spółdzielczym nr konta 93 9283 0006 0007 3509 2000 0010 z dopiskiem wadium na remont 

balkonów. 

10.5. Postępowanie przetargowe może być unieważnione jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można 

było przewidzieć wcześniej.  

Zamawiający informuje Oferentów o unieważnieniu przetargu bez potrzeby uzasadnienia 

Z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną oraz odgórne obostrzenia, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Sochaczewie nie przewiduje uczestnictwa 

oferentów w pierwszym etapie przetargu. Jawność postępowania będzie 

zagwarantowana poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie spółdzielni 

www.sml-w.pl zawierającego niezbędne informacje do uczestnictwa oferentów 

w II – niejawnym etapie przetargu. 
 
 

 

http://www.sml-w.pl/

