
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD” 

z siedzibą przy ul. Kapicy 3 w Siemianowicach Śląskich 

NIP 643-000-01-35;  tel. 32 220 54 00; 

e-mail smf@smfabud.pl 

o g ł a s z a  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE N.W. ROBÓT 

 
1. Przedmiot postępowania przetargowego: 

„Wykonanie wewnętrznej instalacji poziomej i pionowej c.w.u. i cyrkulacji  

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyzwolenia 1a-1d, 3a-3f,  

5a-5d, 7a-7h oraz ul. Stawowa 4a-4c w Siemianowicach Śl.”  t.j.:  

 Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji  

 Zamontowanie zaworów kulowych odcinających pod pionami  

 Likwidacja piecyków gazowych do podgrzewu wody w mieszkaniach  

 Montaż wodomierzy firmy ISTA z nakładką radiową 

 Wykonanie robót demontażowych 

 Wykonanie próby szczelności instalacji. 
 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1. 
 

3.  Do kontaktu z Oferentami uprawnionymi ze strony Zamawiającego są:. 

a) Kierownik ds. Technicznych – p. Jarosław Caputa – kontakt e-mail: smf@smfabud.pl, 

tel. 32 220 54 08. 

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego – p. Maria Czeszejko-Sochacka – kontakt tel.: 601 927 678. 
  

4.  Termin zakończenia realizacji zamówienia do 15.11.2023 r., przy czym zamówienie podzielone 

zostało na 2 etapy:  

a.) I etap – Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zamontowanie zaworów 

kulowych odcinających pod pionami, zamontowanie wodomierzy firmy ISTA z nakładką radiową, 

termin zakończenia I etapu – do 13.10.2023 r.,  

b.) II etap – Likwidacja piecyków gazowych do podgrzewu wody w mieszkaniach, wykonanie 

robót demontażowych, wykonanie próby szczelności instalacji wodnej i gazowej, termin 

zakończenia wykonania II etapu – 15.11.2023 r.  
 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wykonanie wewnętrznej 

instalacji c.w.u. i cyrkulacji ul. Wyzwolenia 1a-1d, 3a-3f, 5a-5d, 7a-7h i ul. Stawowa 4a-4c” 

w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia  06.04.2023 r. do godz.10
00

. 
 

6.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.04.2023 r. o godz. 11
00

 w siedzibie Zamawiającego pokój 

nr 7 (sala konferencyjna). 
 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i przeprowadzenia dodatkowych 

negocjacji z Oferentami.  

Zarząd SM „FABUD” 
 

 

 

 

- Wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby Zamawiającego w okresie 2023.03.23.  2023.04.06. 

- Strona internetowa Zamawiającego /www.smfabud.pl/ 

- Komisja Przetargowa Zamawiającego – a/a 
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