
SPECYFIKACJA NR 2 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na malowanie klatek schodowych w 

 zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego 

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. 

 

I. ZAKRES ROBÓT PRZY MALOWANIU KLATEK SCHODOWYCH: 

1. Zmycie i zeskrobanie łuszczącej się farby ze ścian i sufitów. 

2. Sprawdzenie stanu tynków, w przypadku stwierdzenia odpadających tynków naprawa 

i reperacja miejscowa oraz płaszczyznowa faktury tynku na ścianach i sufitach. 

3. Szpachlowanie, szlifowanie i dwukrotne malowanie emulsyjne tynków ścian i sufitów, 

szlifowanie należy wykonać urządzeniem z pochłaniaczem pyłu /powłoka malarska, 

powinna wykazywać się jednolitym charakterem zarówno w odniesieniu do 

równości powierzchni jak również wybarwienia i połysku/.       

4. Szpachlowanie i szlifowanie, gruntowanie tynków ścian pod lamperię (należy przyjąć 

do szpachlowania w zejściu do piwnicy ścianę zejścia oraz strop biegu schodowego) 

oraz powierzchni  cokolików, lica biegów schodowych celem  uzyskania gładkiej,  

jednorodnej powierzchni. Powierzchnie podstopnic należy miejscowo (w przypadku 

dużych ubytków i pęknięć) zaszpachlować, przeszlifować i zagruntować celem 

uzyskania jednorodnej powierzchni. /Masa szpachlowa powinna odpowiadać  

wymogom dotyczącym szpachlowania podłoży malowanych uprzednio farbami 

olejnymi –  atest, karta techniczna wyrobu/. 

5. Dwukrotne malowanie uprzednio zagruntowanych tynków farbą olejną /tynk po 

malowaniu powinien posiadać gładką powierzchnię oraz jednolity połysk i 

 barwę/. 
6. Dwukrotne malowanie olejne cokolików, podstopnic i lica biegów schodowych. 

7. Dwukrotne malowanie balustrad  farbą olejną (farba podkładową i nawierzchniową, 

farba podkładowa musi być w innym kolorze niż nawierzchniowa) po uprzednim 

usunięciu śladów korozji, nacieków oraz złuszczonej farby  w zależności od potrzeby 

ręcznie lub mechanicznie.  

8. Dwukrotne, jednostronne malowanie olejne drzwi i ościeżnic do mieszkań 

z ewentualnym szpachlowaniem ubytków oraz oznaczeniem numeru mieszkania 

/dotyczy drzwi standardowych, zamontowanych przy zasiedlaniu budynku/. 

9. Dwukrotne  malowanie farbą olejną elementów metalowych na klatce /grzejniki, rury, 

drzwiczki, kraty, skrzynki gazowe, drzwiczki szachtów elektrycznych/. 

10. Malowanie olejne elementów drobnych /numery mieszkań, tablice ogłoszeń/. 

11. Malowanie ścian, sufitów w zejściach i korytarzu piwnic oraz drzwi do piwnic – 

dwukrotnie z uwzględnieniem dotychczasowej technologii. 

12. Malowanie pomieszczeń technicznych /pralnie, suszarnie, wózkownie/: 

        - ściany, sufity – malowanie dwukrotne emulsyjno –wapienne  

        - w pomieszczeniach gdzie występują lamperie, dwukrotne malowanie olejne  

        - grzejniki, rury, drzwiczki i inne elementy metalowe – dwukrotne malowanie olejne 

        - stolarka drzwiowa – dwustronne, dwukrotne malowanie olejne./     

UWAGA! 

Kolorystyka do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Administracją SM. Demontaż 

i ponowny    montaż grzejników i skrzynek oddawczych na klatce schodowej należy uzgodnić 

z Administracją SM. Prace należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla 



mieszkańców tj. zabezpieczenie drzwi mieszkań, sprzątanie klatek schodowych po 

zakończonym dniu pracy. Po zakończeniu całego zakresu zadania zmycie całej klatki 

schodowej łącznie z myciem okienek na klatce schodowej i drzwi wejściowych.    

    

II. WIZJA LOKALNA. 

 Zamawiający zaleca, aby oferenci dokonali wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich 

niezbędnych informacji o miejscu realizacji zamówienia, koniecznych do przygotowania 

oferty i zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi 

samodzielnie każdy oferent. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych 

informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości 

w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nieodbyciem przez 

oferenta wizji lokalnej.  

 

III. WYKAZ BUDYNKÓW : 

1. E. Orzeszkowej 11 – 6 klatek 

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      Termin wykonania prac do: 31.10.2022 r 

 

V. 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.  

 

VI. 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 okresie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy - kaucja gwarancyjna w wysokości nominalnej zostanie zwrócona 

Wykonawcy o ile nie wystąpi potrącenie z niej kar wynikających z umowy. 

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

      4. Okres gwarancji 5 lat. 

 

VII. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz jego status prawny. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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. 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. 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

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/ analogicznych do przedmiotu zamówienia - wraz 

z potwierdzeniem ich właściwego wykonania – referencjami.  

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

12. Cenę netto wykonania robót  wraz z kosztorysem szczegółowym obejmującym jedną 

klatkę oraz ogólną wartość ryczałtową robót wyliczoną na budynek. 

   13. Nośniki kosztów stawka R-g, Ko, Kz i Zysku /z określeniem podstawy wyliczania 

narzutów/. 

 

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

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii muszą być 

poświadczone przez Oferenta na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

Zamawiający zastrzega możliwość podzielenia przedmiotu zamówienia po między wielu 

oferentów. 

     

 

Zamość, dn. 17.01.2022 r.                   
 

 

 

OPRACOWAŁ:                ZATWIERDZIŁ: 
 

Zastępca Prezesa 

Jerzy Ejmocki              Małgorzata Żelechowska 


