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SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA 
„Ż O L I B O R Z” 

 
Ogłasza przetarg na: 

 
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO 
PRZY UL. MICKIEWICZA 20 W  WARSZAWIE.  

Oferta powinna zawierać: 

1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót, rysunków wraz z opisem (aneks do 
projektu oraz rzut piwnic) stanowiących załącznik do SWZ,  oraz oględzin obiektu: 

a. Wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz masą bitumiczną wraz z osłonięciem 
izolacji folią kubełkową. Izolacja musi być wyprowadzona na ściany wszystkich 
istniejących schodów zewnętrznych co najmniej 1m od lica budynku. 

b. Wykonanie izolacji min. ok 10cm poniżej i 20cm ponad poziom terenu z masy 
mineralnej wraz z odtworzeniem cokołów (ponowne przyklejenie płytek, 
odtworzenie tynku).  

c. Wykonanie nowych tynków renowacyjnych na całym cokole budynku (po 
usunięciu istniejących). 

d. Rozbiórka i odtworzenie istniejących schodów, studzienek okiennych oraz 
podjazdu dla niepełnosprawnych oznaczonych na rysunku (rzut piwnic). 

e. Wykonanie wykopów, rozbiórka chodników i opaski wokół budynku.  

f. Przywrócenie stanu istniejącego po zakończonych pracach – ułożenie 
chodników i opasek, założenie trawników. 

g. Wszystkie niezbędne wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia. 

2. Harmonogram realizacji prac (umożliwiający ewentualne etapowe wykonywanie i 
rozliczanie robót). 

3. Opis sposobu prowadzenia prac. 

4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie. 

Informacje dotyczące składania ofert: 

1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w 
Warszawie.  

2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia opłaty za koszty materiałów przetargowych w 
wysokości 50,00 zł. Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy SBM „Żoliborz” 
podany w pkt.3. Opłata ta nie podlega zwrotowi.  

3. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto 
Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a 
dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty. 
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4. Termin wykonania zamówienia – II kwartał 2017r.                                       
Rozpoczęcie nie później niż 03.04.2017r 

5. Termin składania ofert: 25.01.2017r godź.15:00.  

6. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych 
dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”. 

 
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ 
PODANIA PRZYCZYN. 
 


