
 

 

SPECYFIKACJA NR 1 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wymianę okien w mieszkaniach w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium 

w wysokości 3000 zł przelewem na konto Spółdzielni w PKO o/Zamość nr 83 1020 5356 0000 1702 

0005 0831  do dnia 10.02.2022 r. włącznie. 

 

UWAGA: okna muszą być wyposażone w automatyczne nawiewniki ciśnieniowe typu VENTAIR  

o wydajności od 20 m
3
/h.                                      

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA DREWNIANE W LOKALACH  

MIESZKALNYCH 

 okno jednoramowe 

 system posiadający dopuszczenie ITB do stosowania w budownictwie 

      materiał: - drewno sosnowe klejone warstwowo 

 impregnowane biologicznie 

 malowanie; kolor biały obustronnie, brąz jednostronny- str. zewnętrzna, str.wew. biały,  

powierzchnie malowane ostatecznie 

 okucia: obwiedniowe  

 szklenie: szkło termoizolacyjne K ≤
 
1,0 

 parapet wewnętrzny: drewno sosnowe, gr. 32mm szer. 22cm.  

 parapet zewnętrzny z blachy powlekanej białej wywiniętej na glify 

 automatyczny nawiewnik ciśnieniowy posiadający aprobatę techniczną typu VENTAIR 

o wydajności od 20 m
3
/h. 

 

2. WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV W LOKALACH MIESZKALNYCH 

 system posiadający dopuszczenie ITB do stosowania w budownictwie 

 materiał: - profile minimum pięciokomorowe wzmocnione kształtownikami stalowymi 

 kolor biały obustronnie, brąz jednostronny- str. zewnętrzna, str. wew. biały 

 okucia: obwiedniowe 

 szklenie: szkło termoizolacyjne K ≤ 1,0 

 parapet wewnętrzny: PCV z podpórkami 

 parapet zewnętrzny z blachy powlekanej wywiniętej na glify 

 automatyczny nawiewnik ciśnieniowy posiadający aprobatę techniczną typu VENTAIR  

o wydajności od 20 m
3
/h. 

 

II. ZAKRES ROBÓT 

 zdjęcie wymiarów /należy uwzględnić: montaż parapetu zewnętrznego pod ościeżnicą 

z odpowiednim spadkiem, docieplenie budynku – ościeżnica nie może chować się w węgarku/   

 wykonanie i montaż stolarki okiennej o standardzie nie niższym niż wymieniana/ tzn. należy 

zachować: podział i kolorystykę stolarki oraz funkcje skrzydeł okiennych/ 

 demontaż, wywiezienie i utylizacja starej oraz montaż nowej stolarki 

 demontaż i montaż nowego parapetu zewnętrznego wraz z uszczelnieniem z pominięciem 

budynków docieplonych metodą lekką-mokrą i docieplanych w 2022 r/ parapety podlegające 

wymianie, należy montować w wersji bez końcówek plastikowych tj. z kołnierzem wywiniętym 

na glif /   

 demontaż i montaż parapetu wewnętrznego wraz z uszczelnieniem /wymiana parapetów 

wewnętrznych na nowe w uzgodnieniu z właścicielem mieszkania/ 

 roboty wykończeniowe przy ościeżach i parapetach okiennych zewnętrznych  związane z wymianą 

stolarki tj. wygładzenie zaprawą szpachlową zewnętrzną, szlifowanie glifów i malowanie w 

kolorze elewacji, / w przypadku elewacji z blachy uzupełnienie blachą/ materiały muszą  posiadać 



 

 

dopuszczenie do stosowania na zewnątrz budynku 

 roboty wykończeniowe przy ościeżach i parapetach okiennych wewnętrznych  związane z wymianą 

stolarki tj. montaż aluminiowych narożników na ościeżach,  wygładzenie zaprawą szpachlową – 

białą, szlifowanie glifów, montaż podpórek pod parapetem PCV  (min 3 sztuki). 

 Właścicielowi mieszkania należy dostarczyć ulotkę o sposobie użytkowania i konserwacji stolarki 

okiennej oraz automatycznych nawiewników ciśnieniowych. 

                                                      

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      Termin wykonania prac do: 30.09.2022 r. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny oferty: 

 100 % cena,  

Ponadto oferent powinien spełniać warunki: 

 udokumentowana referencjami dobra jakość i terminowość wykonanych prac i stosowanych 

materiałów. Referencje winny zawierać informację o ilości robót, terminach realizacji, miejscu 

wykonania oraz być analogiczne do przedmiotu zamówienia.  

Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

 

V. WARUNKI  PŁATNOŚCI, GWARANCJI 

1. Na zabezpieczenie kosztów usuwania wad, usterek lub niedoróbek, które zostaną ujawnione 

w okresie pierwszego roku po odbiorze, Zamawiający zatrzyma kaucję gwarancyjną w wysokości 

5 % wartości robót brutto.  

2. Po upływie okresu 1 – roku od daty spisania protokołu końcowego i usunięciu ewentualnych wad, 

jakie powstały w tym okresie zabezpieczenie należytego wykonania umowy - kaucja gwarancyjna 

w wysokości nominalnej zostanie zwrócona Wykonawcy o ile nie wystąpi potrącenie z niej kar.  

3. Termin płatności faktur: 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

4. Okres gwarancji 5 lat. 

 

VI. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ : 

1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz jego status prawny. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych /wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed datą ogłoszenia przetargu/. 

4. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek /wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed datą ogłoszenia przetargu/. 

5. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i potencjału do wykonywania przedmiotu 

zamówienia oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargu i specyfikacją. 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7.  Kopia uprawnień w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz aktualne 

zaświadczenie o opłaceniu składek w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa osoby, która 

z ramienia Oferenta będzie kierowała pracami. 

8. Wymagane przepisami aktualne świadectwa i aprobaty na oferowane wyroby. 

9. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności z 

potwierdzeniem jej opłacenia.  

10. Wykaz zadań zrealizowanych w ostatnich 5 latach /zawierający ilości robót, terminy, miejsce 

wykonania robót/ wykonanych analogicznie do przedmiotu zamówienia - wraz z potwierdzeniem 

ich właściwego wykonania – referencjami.  

11. Kartę gwarancyjną określającą sposób i warunki gwarancji. 

12. Kopię dowodu wpłaty potwierdzające wpłacenie wadium i zakup specyfikacji. 

13. Cenę 1m
2 

okna drewnianego kolor biały wyposażonego w automatyczny nawiewnik ciśnieniowy. 

14. Cenę 1 m
2
 okna drewnianego kolor biały bez nawiewnika ciśnieniowego. 



 

 

15. Cenę 1m
2
 okna drewnianego kolor brąz jednostronny- str. zewnętrzna wyposażonego 

w automatyczny nawiewnik ciśnieniowy. 

16. Cenę 1m
2
 okna drewnianego kolor brąz jednostronny- str. zewnętrzna bez nawiewnika 

ciśnieniowego. 

17. Cenę 1m
2
 okna z PCV kolor biały wyposażonego w automatyczny nawiewnik ciśnieniowy. 

18. Cenę 1m
2
 okna z PCV kolor biały bez nawiewnika ciśnieniowego. 

19. Cenę 1m
2
 okna z PCV kolorowego od zewnątrz / brąz /wyposażonego w automatyczny 

nawiewnik ciśnieniowy. 

20. Cenę 1m
2 

okna z PCV kolorowego od zewnątrz /brąz / bez nawiewnika ciśnieniowego. 

21. Cenę 1m
2

 parapetu wewnętrznego PCV i drewnianego oraz zewnętrznego. 

22. Nośniki kosztów R-g, Ko, Kz, Zysk, /z określeniem podstawy wyliczania narzutów/. 

 

Uwaga! Cena 1m
2
 okna musi uwzględniać cały zakres robót z pkt. II. 

Oferta musi zawierać ceny 1m
2
 stolarki z pkt. VI ( p.pkt 13 do 21). 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii musza być 

poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

Ceny przedstawione w ofercie będą obowiązywały do 31.12.2022 r. 

 

 

Zamość, dn. 17.01.2022 r. 

 

                     OPRACOWAŁ:                                                           ZATWIERDZIŁ: 

                    

              Zbigniew Moszczyński                      Zastępca Prezesa  

                                               Małgorzata Żelechowska 

 


