
Termin składania ofert : 14.05.2021 r. godz. 15:00 
 

Specyfikacja  
Istotnych Warunków Zamówienia 

zmiana z dnia 05.05.2021 r. 
 

na wykonanie wymiany wyłazów dachowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  
w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu 

Zamawiający: 
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Sowińskiego 14, 
33-100 Tarnów 
tel. 14 656-77-11. 14 656-77-12 
e-mail: sekretariat@tsmtarnow.pl 
NIP: 873-000-66-63 
 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie wymiany wyłazów dachowych na wyłazy z funkcją doświetlenia 
oraz likwidacją części włazów   na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnowie w zasobach 
Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z poniższym wykazem: 
 

Lp. Adres Ilość włazów 
Wymiary wyłazów 

istniejących 
Roboty dodatkowe 

1 Bitwy pod Studziankami 3 
Montaż:  
kl. 11, 14 

 
 

2 szt. 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

2 Do Prochowni 22  
Montaż:  
kl. 1 

 
1 szt. 

 
75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

3 Do Prochowni 49 
Montaż:  
kl. 1, 3, 4, 6 

 
 

4 szt. 

 
 
75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

4 Odległa 3 
Montaż:  
kl. 2, 3, 5 

 
 

3 szt.  

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

5 Odległa 7 
Montaż:  
kl. 1, 3 

 
 

2 szt. 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

6 Os. Niepodległości 1 
Montaż: 
kl. 2, 6, 10 
Likwidacja:  
kl. 4, 8  

 
 

3 szt. 
 

2 szt.  

 
 

75 cm x 75 cm 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

7 Os. Westerplatte 1 
Montaż:  
kl. 1, 3, 6, 8 

 
 

4 szt. 
 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

8 Os. Westerplatte 3 
Montaż:  
kl. 2, 4, 5 

 
 

3 szt. 
 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 
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9 Os. Westerplatte 5 
Montaż:  
kl. 2, 5, 8, 9 

 
 

4 szt. 
 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

10 Os. Westerplatte 7 
Montaż:  
kl. 1, 4, 7 

 
 

3 szt. 
 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

11 Os. Westerplatte 14A 
Montaż:  
kl. 1, 3, 6 

 
 

3 szt. 
 

 
 

75 cm x 75 cm 
 

• Dostawa i montaż 
brakujących stopni 
wyłazowych 

Ogółem montaż -  
     Ogółem likwidacja -  

32 szt.  
  2 szt.  

  

 
W sprawach technicznych oraz oględzin informacji udziela: 
Administracja Rejon I TSM, Os. Niepodległości 1A tel. 14/621-42-27 
Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71 tel. 14/623-12-36 
W sprawach formalnych dotyczących przetargu informacji udziela: 
Paweł Walczak  tel. 14/ 699 60 96 e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl 
 

II. Zakres prac do wykonania: 
A. Wymiana włazów: 
1) Roboty przygotowawcze, 
2) Demontaż całej konstrukcji starego wyłazu tj.  klapy i ościeżnicy, obudowy komina wyłazowego, 

niedopuszczalne jest nadbudowywanie elementów starego wyłazu,  
3) W przypadku nadbudowy wykonanej z cegły należy ją zdemontować, 
4) Rozebranie ścianek z cegły ponad dachem stanowiącej cokół 
5) Uzupełnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej w miejscach po rozebranym cokole,  
6) Przemontowanie istniejących przewodów (min. zasilanie kabli grzewczych, instalacja AZART, 

kable teletechniczne itp. ) 
7) Montaż, zgodnie z instrukcją producenta, nowych wyłazów dachowych z funkcją doświetlenia 

dostosowanych wymiarami do istniejących otworów wyjścia na dach o minimalnych 
parametrach technicznych: 

• podstawa z żywicy epoksydowej zbrojonej włóknem szklanym (wypełniona pianką 
poliuretanową gr min. 20 mm), wysokość 150 mm 

• pokrycie przezierne z poliwęglanu 5 komorowego, min gr. 16 mm,  
U ≤ 1,7 W/m 2K  

• rama zawiasowa PCV 5-komorowa, uszczelka gumowa na całym obwodzie, ciepły 
profil - nie dopuszcza się ram wyprodukowanej z wykorzystaniem granulatu z 
odzysku 

• zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej 

• wyposażony w 2 szt. sprężyn gazowych utrzymujących wyłaz w pozycji otwartej 

• zamek hakowy, 2szt. kluczy do każdego włazu 

• pochwyt zamknięcia 
Wyłazy należy montować kotwiąc je do podłoża dachu lub w przypadku nadbudowy montować 
do podłoża z cegły (min 4 punkty mocowania), a następnie połączyć dolny kołnierz podstawy z 
pokryciem dachowym papą termozgrzewalna nawierzchniową. Przed wykonaniem obrobienia 
papą należy wykonać odboje od strony spadku z zaprawy cementowej. 
 
Parametry techniczne papy termozgrzewalna nawierzchniowej: 

• wierzchniego krycia 

• gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200[g/m2], 

• 9zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m2], 
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• giętkość w obniżonych temp. (-) 25[°C], 

• grubość 5,2mm, 

• pokrycie gruboziarnistą posypką. 
8) W przypadku powstania dużych ubytków po demontażu istniejącej okładziny  z płyt 

drewnopochodnych w kominach wyłazowych należy wykonać okładzinę z płyt g-k, 
9) Przed przystąpieniem do malowania należy dokonać uzupełnienia ubytków tynków  

i pęknięć komina wyłazowego, a we wskazanych miejscach wykonać zamknięcia  
(z płyt g-k) wejścia do stropodachu wentylowanego oraz poprawić osadzenie klamer 
wyłazowych lub dokonać montażu brakujących klamer, 

10) Malowanie komina wyłazu olejną farbą półmatową, odporną na ścieranie, w kolorze zbliżonym 
do kolorystyki danej klatki schodowej, 

11) Wywóz zdemontowanych elementów wyłazu dachowego i powstałego gruzu, wraz z ich 
utylizacją 

12) Dostawa i montaż listew maskujących połączenie wyłazu z płytą dachową od strony 
wewnętrznej (w kominie wyłazu). 

13) Wykonanie prac dodatkowych wskazanych w Tabeli Nr 1.  
14) Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach i utylizacja odpadów. 
B. Likwidacja włazów: 
1) Roboty przygotowawcze, 
2) Demontaż całej konstrukcji starego wyłazu tj.  klapy i ościeżnicy, obudowy komina wyłazowego,  
3) Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz naprawa ubytków w celu 

prawidłowego osadzenia zabudowy otworu od strony dachu. 
4) W przypadku nadbudowy wykonanej z cegły należy ją zdemontować, 
5) Rozebranie ścianek z cegły ponad dachem stanowiącej cokół 
6) Uzupełnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej w miejscach po rozebranym cokole,  
7) Przemontowanie/zabezpieczenie istniejących przewodów (min. zasilanie kabli grzewczych, 

instalacja AZART, kable teletechniczne itp. ) 
8) Zabudowa istniejącego otworu od wewnątrz klatki wraz z wykonaniem wykończenia w 

postaci szpachlowania i malowania farbą o kolorze tożsamym z  kolorem klatek schodowych. 
9) Demontaż istniejącej drabiny wyłazowej wraz ze szpachlowaniem miejsc po wycięciach oraz 

malowaniem ściany o szerokości 1m i wysokości kondygnacji w miejscu usuniętej drabinki 
farbą o kolorze tożsamym z kolorem klatki schodowej.  

10) Zabudowa istniejącego otworu od strony dachu wraz z wykonaniem uszczelnienia w postaci 
dwóch warstw papy termozgrzewalnej położonej na podwójnej płycie OSB o grubości min 
18mm każda.  

11) Wypełnienie pustki po zlikwidowanym wyłazie wełną mineralną. 
12) Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach i utylizacja odpadów. 

 

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin i pomiarów we 
własnym zakresie.  

 
W sprawie wejścia na dach, dokonania jego oględzin i pomiarów należy kontaktować się z 
Kierownictwem Administracji Rejon I TSM,  
 
Pożądany termin wykonania prac: 30.11.2021 r. 
 

III. Sposób obliczenia ceny 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,  

w cenie ofertowej, musi ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty związane  
z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem 
VAT, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę. 
Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. 
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Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania w terenie  
i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje robót i 
składniki kosztów. 

3. Cena musi zawierać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych 
4. Cena ofertowa i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od 

wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług zgodnej  
z obowiązującymi przepisami tj. zgodnymi z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 

 
IV. Oferta przetargowa 

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę samodzielnie lub w układzie konsorcjum (wówczas 
należy dołączyć umowę „konsorcjum”). Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie 
wyłączony z postępowania. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty tylko na wybrane budynki. 
4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
5. Oferta przetargowa winna zawierać: 

a) Nazwę i adres oferenta, 
b) Ceny brutto wykonania prac na poszczególnych budynkach. 
c) Cenę jednostkową robocizny, wskaźników kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu 

materiałów, 
d) Oświadczenie oferenta o tym czy jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT, 
e) Oświadczam, że roboty zostaną wykonane z wykorzystaniem sprzętów posiadających 

odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym  
f) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 

będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

g) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią wszystkich załączników do niniejszej 
SIWZ, 

h) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje wszystkie wymogi zawarte w niniejszej 
specyfikacji, 

i) Oświadczenie oferenta, że dokonał oględzin i obmiarów robót we własnym zakresie 
j) Referencje oferenta. 
k) Typ zastosowanych materiałów (m. in. model włazu)  
l) Szczegółowy kosztorys ofertowy, 
m) Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu podatków i składek 

ubezpieczeniowych, 
n) Wydruk z CEIDG lub wyciąg z KRS 
o) Aktualną na okres realizacji zamówienia polisę potwierdzającą ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. 

p) Podpisaną Klauzule informacyjną dla kontrahentów zgodnie z załącznikiem nr 3 
q) Podpisane Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu 

prowadzenia prac załącznik nr 4 
6. Informacje zawarte w punktach a - i należy zamieścić w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
7. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający 

dekompletację zawartości oferty oraz zaparafowane przez Oferenta lub upoważnionego przez 
niego przedstawiciela. 

8. Pożądane jest, aby sporządzić ofertę w sposób umożliwiające jej wpięcie do segregatora. 
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9. Dokumenty lub oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za  zgodność z oryginałem. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę .  

11. Brak dokumentów i wymagań wyszczególnionych w nin. specyfikacji może być przyczyną 
odrzucenia oferty. 

 
V. Kryteria oceny ofert 

a) Cena        waga   80 % 
b) Wiarygodność i gwarancja wykonania 

powierzonych zadań      waga   20 % 
---------------------------------- 
 SUMA 100% 
 

 Skala punktowa od 0 do 100 punktów (liczby całkowite) 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich 
wag. Oferty oceniane punktowo. 

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi  
100 pkt., tj.: 

− za najkorzystniejszą cenę     - 80 pkt. 

− za wiarygodność i gwarancję wykonania 
powierzonych zadań     - 20 pkt. 

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za 
powyższe kryteria według następujących zasad: 

• Cena oferty będzie oceniania wg wzoru: 
 

(min. oferowana cena/cena badanej oferty) x waga kryterium (%) x 100 pkt. 
 

 

• Wiarygodność do indywidualnej oceny przez członków komisji w skali 0-20 pkt. 
podana jako średnia arytmetyczna zaokrąglona do liczny całkowitej 
 

1. Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki 
określone w niniejszej specyfikacji. 

2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne a w szczególności takie, które 
będą zawierały nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowane lub rażąco niskie. 

3. Dopuszcza się wybór ofert więcej niż jednego Wykonawcy. 
 

VI. Warunki umowy 
1. Zawarcie umowy z wykonawcą - w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
2. Front robót zostanie przekazany protokolarnie przez przedstawicieli Administracji TSM 
3. Roboty zostaną wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty  

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym 
4. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia  
5. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót 
6. Zapłata za wykonane roboty zostanie przekazana na konto wykonawcy po dokonaniu odbioru 

robót i przekazaniu faktury,  
7. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót zawinione przez Wykonawcę  

w stosunku do mienia Zamawiającego lub mieszkańców budynku odpowiada Wykonawca. 
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 
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VII. Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji 
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego przetargu Oferenci kierują do Zamawiającego  

w formie pisemnej nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na 
zadane pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej TSM (www.tsmtarnow.pl). 

3. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, jednak nie później niż 
jeden dzień przed terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią 
dokumentacji przetargowej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej TSM 
(www.tsmtarnow.pl) 

4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie TSM ul. Sowińskiego 14  
w terminie do dnia 14.05.2021 r. godz. 15:00 z zaznaczeniem:  

„PRZETARG NA WYKONANIE WYMIANY WYŁAZÓW DACHOWYCH W BUDYNKACH W 
ZASOBACH TSM” 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

6. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
w całości lub jego części bez podania przyczyny. 

 
 
Tarnów, dnia 30.04.2021 r. 


