
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa                 Czeladź dnia 25.09.2015r.
41-250 Czeladź
ul. Kombatantów 4

Ogłoszenie o przetargu.

Czeladzka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ul  Kombatantów  4,  41-250  Czeladź  ogłasza   pisemny  
przetarg  w  formie  konkursu  ofert  na  opracowanie dokumentacji  termomodernizacji  
12 budynków  na os. Dziekana 1a-i, 2a-k, 3a-g, 4a-g, 5a-g, 6a-i, 7a-g, 8a-f, 9a-g, 10a-g, 11a-f,  
12a-e, należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.  

Szczegółowy zakres prac dla każdego budynku obejmuje wykonanie :
1. Inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
2. Audytu energetycznego.
3. Projektu budowlano-wykonawczego wraz z  kolorystyką  i  grafiką  oznakowania  budynku, 

w tym projektu balustrady balkonu i zadaszenia balkonów ostatniej  kondygnacji. Projekt 
winien obejmować również rewitalizację obszaru wokół budynku.

4. Projektowanej  Charakterystyki  Energetycznej  Budynku  (załącznik  do  pozwolenia  na 
budowę).

5. Dokumentacji branżowej.
6. Uzyskanie uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Przedmiaru,  kosztorysu  ślepego  oraz  kosztorysu  inwestorskiego  dla  zakresu  robót 

termomodernizacyjnych, a także robót towarzyszących (w tym remontu wejść do budynków 
wraz z zadaszeniem).

8. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
9. Opinii  ornitologicznej  wraz  ze  złożeniem  wniosku  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony 

Środowiska.
10. Złożenie  wniosku  o  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na  termomodernizację  budynku 

wraz  z  usunięciem  i  utylizacją  odpadów  zawierających  azbest  oraz  roboty  remontowe 
związane  z  termomodernizacją,  m.in.  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020+  (RPO WSL).

11. Projektu regulacji instalacji c.o. po wykonanej termomodernizacji.
12. Świadectwa Energetycznego Budynku.
13. Opracowanie SIWZ dla potrzeb ogłoszenia przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
14. Pełnej  obsługi  zagadnienia  w  zakresie  rozliczenia  zewnętrznych  środków   finansowych 

pozyskanych  na  realizację  termomodernizacji  budynku  wraz  z  usunięciem  i  utylizacją 
odpadów zawierających azbest oraz roboty remontowe związane z termomodernizacją, m.in. 
w ramach RPO WSL.

15. Pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  zakresie  :  stwierdzenia  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, uzgodnienie możliwości wprowadzenia 
robót  zamiennych  w stosunku do przewidywanych  w projekcie,  jeżeli  takie  rozwiązania 
zostaną zgłoszone przez kierownika robót, inspektora nadzoru.

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Czeladzi  na  roboty  budowlane,  prace  remontowe,  dostawy i  usługi  dostępny jest  na  stronie 
internetowej www.czsm.czeladz.pl .
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Wymagany termin wykonania zamówienia 
(bez poz. 14 i 15) do 15.12.2015 r.

http://www.czsm.czeladz.pl/


Do oferty należy dołączyć n/w dokumenty:
 formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 aktualny odpis z właściwego rejestru (CEIDG, KRS),
 zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego,
 wykaz wykonanych robót za okres 3 lat w zakresie porównywalnym z treścią zamówienia 

wraz z dołączeniem referencji,
 oświadczenie,  iż  oferent  dysponuje  osobą  do  projektowania  o  specjalności  (wg  rodzaju 

zamówienia)  z  jednoczesnym  złożeniem  kopii  dokumentu  potwierdzającego  posiadane 
uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów,

 oświadczenie, że oferent jest czynnym płatnikiem VAT,
 oświadczenie  oferenta,  że  spełnia  warunki  określone  w  Regulaminie  organizowania 

i  przeprowadzania  przetargów w Czeladzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Czeladzi  na 
roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi (dostępnym na stronie internetowej 
Spółdzielni). 

Do kontaktu z oferentami upoważnieni są :  Małgorzata Strzyja i Wojciech Jaworek – 
tel. 32/265-10-16 w. 42 i 43. 

Oferty  należy  składać wraz z kompletem dokumentów w zaklejonych kopertach, zabezpieczonych 
w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  jej  zawartości  przez  osobę  nieupoważnioną.  Koperta 
zawierająca ofertę powinna zawierać napis z tytułem zamówienia :

 „Opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej 12 budynków  na os. Dziekana 1a-i, 2a-k,  
3a-g, 4a-g, 5a-g, 6a-i, 7a-g, 8a-f, 9a-g, 10a-g, 11a-f, 12a-e, należących do zasobów Czeladzkiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi”  
i być opieczętowana  pieczęcią  oferenta.

Miejsce  złożenia  oferty  -  siedziba  Czeladzkiej   Spółdzielni   Mieszkaniowej 
ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź,  sekretariat  pok. nr 19. Termin składania ofert do 
dnia 12.10.2015 r. do godz. 900.
Otwarcie  ofert  w  dniu  12.10.2015r.  o  godz.  930  w  sali  konferencyjnej  (pokój  nr  8) 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 w Czeladzi.

Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  zwrócone  oferentom bez otwierania. 
Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferenta, jak też unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.


