
                                                                  Kędzierzyn-Koźle 23.07.2021r. 

 

                                       Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg 

nieograniczony na wykonanie n/w robót : 

Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej w budynkach mieszkalnych:     
-  Osiedla „XXV-Lecia”                  -     580  mieszkań 
-  Osiedla  „Leśne”                          -     661  mieszkań 
-  Osiedla „Piastów”                        -     341  mieszkań 
-  Osiedla „Powstańców Śląskich” -     236  mieszkań 
zgodnie z zakresem robót stanowiącym  załącznik  do ogłoszenia przetargowego. 
 
I. Oferty na wykonanie w/w robót należy składać w Zarządzie RSM „CHEMIK” ul. 9 Maja 6 w K.-Koźlu                       

pok. nr 16   w  terminie do 05.08.2021r  do godz. 12
00

       

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

II. Oferta powinna zawierać:      

 całkowity koszt brutto wykonania zakresu robót  zawartych w załączniku do ogłoszenia  w przeliczeniu                

na 1 mieszkanie 

 termin wykonania   

       

III. Do ofert należy załączyć: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na których 

należy zaznaczyć na kolorowo rodzaj działalności, której przetarg dotyczy w zakresie przedmiotu 

przetargu. 

Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego 

Rejestru Sądowego 

b) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach. 

c) Oryginał zaświadczenia z  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach. 

d) Wykaz zatrudnionych  przez oferenta pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotu przetargu. 

e) Kopie uprawnień osób przeprowadzających przegląd i pomiary 

f) Typ urządzenia, którym będą wykonywane pomiary – klasa dokładności przyrządu 

g) Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu prowadzonej działalności w 

zakresie przedmiotu przetargu na kwotę nie mniejszą niż   50.000 zł 

h) Oświadczenie oferenta o upoważnieniu reprezentantów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu  do sprawdzenia u wystawców prawdziwości złożonych przez 

oferenta dokumentów przetargowych 

i) Podpisana Klauzula Informacyjna RODO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” (klauzula 

RODO dostępna na stronie internetowej rsmchemik.pl) 

j) Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium 

 

Dokumenty wymagane w pkt. b), c)  winne być wystawione  w okresie 30 dni  przed terminem złożenia 

oferty do przetargu, chyba, że oferent składa więcej niż jedną ofertę. Wówczas wymagane oryginały 

winne znajdować się w jednej ze złożonych ofert, a w pozostałych ofertach winne znajdować się 

informacje, gdzie znajdują się oryginały. 

 

IV. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie:  2.600 zł  na konto RSM „CHEMIK” – nr 

konta  31 1020 3714 0000 4202 0008 4640  PKO BP O/K-Koźle.  

Kwota ta winna znaleźć się na koncie  do dnia  05.08.2021r. do godz. 12
00 

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w pieniądzu. Oferent traci  wadium w przypadku, gdy nie 

podpisze umowy wg. warunków przedstawionych w swojej ofercie. 

Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oferentom, których oferta nie 

została wybrana, a w przypadku wyboru oferty, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

V. Inne informacje: 

Bliższych informacji n/t przedmiotu przetargu udzielają Kierownicy Administracji Osiedla   

AO-1 tel. 077 / 48 355 01 

AO-2 tel. 077 / 48 333 13 

AO-3/5 tel. 077 / 48 333 42 

*     Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny 

** Zasady przeprowadzania przetargu zawarte są w Regulaminie  zlecania dostaw i usług obcym    

wykonawcom  w RSM „CHEMIK” znajdujących się u Kierownika Administracji Osiedla i w Dziale 

Gospodarki Mieszkaniowej przy   ul. 9 Maja 6 oraz na stronie internetowej rsmchemik.pl  

ZARZĄD RSM „CHEMIK” 
 



ZAKRES   PRAC 
 

 na wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji 

w budynkach RSM „CHEMIK” 

 

I.     Zamawiający:   Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” 

                                 47-220 Kędzierzyn - Koźle  ul. 9 Maja 6 

 

II. Przedmiot zamówienia: wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej                      

i oporności izolacji w budynkach mieszkalnych: 

Osiedle „XXV - Lecia”   

 9 Maja 8 

 Al. Jana Pawła II 38 

 Pionierów 5, 6 

 Pawła Stalmacha 15 

 Kosmonautów 1, 3, 16, 18, 20 

 Wojska Polskiego 13, 17   - 580 mieszkań 

Osiedle„Leśne” 

 Józefa Bema 22 

 Wierzbowa 1, 2, 3, 5  

 Partyzantów 2, 4, 6, 8, 10, 14   - 661 mieszkań 

 Osiedle „Piastów”   
 Mieszka I 1, 5, 8 

 Przemysława II 2    - 341 mieszkań 

 Osiedle „Powstańców Śląskich”  
 Augustyna Kośnego 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

12, 14, 16     - 236 mieszkań 

 

III.   Oferta powinna zawierać: 

- całkowity koszt  brutto wykonania zakresu robót  w  przeliczeniu  na  1 mieszkanie   

 
W/w koszt jednostkowy powinien uwzględniać: 
1. Dla pomiaru oporności izolacji instalacji elektrycznej: 

- pomiar oporności izolacji wszystkich obwodów instalacji elektrycznych budynku                  

(za ZK). 

- pomiar oporności izolacji wszystkich aparatów, tablic, podstaw bezpiecznikowych oraz 

innych urządzeń będących elementami instalacji elektrycznych budynku. 

- wymianę tablic licznikowych, podstaw bezpiecznikowych odcinków przewodów                

(do 1m), gniazd, itp. nie posiadających właściwości parametrów elektrycznych na koszt 

wykonawcy. 

- Sporządzanie protokołów z pomiarów. 

 

2. Dla badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich gniazd znajdujących się w 

mieszkaniu i wyposażonych w styk ochronny. 

       (Wszystkie gniazda znajdujące się w kuchniach i łazienkach muszą posiadać styk ochronny. 

W przypadku gdy gniazda nie posiadają styku ochronnego /bolca/, Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt wymienić te gniazda na właściwe). 

- Pomiary ochrony przeciwporażeniowej innych przewodzących elementów mogących w 

sytuacjach awaryjnych znaleźć się pod napięciem np. wyłączników głównych, drzwiczek, 

tablic, itp. 

- W przypadku stwierdzenia braku ochrony przeciwporażeniowej, Wykonawca wykonuje 

ponowny pomiar. W zakresie nieodpłatnych napraw zalicza się w szczególności: założenie 

mostków, wymiana gniazd, wymiana podstaw bezpiecznikowych, wymiana tablic 

licznikowych, wymiana odcinków przewodów (do 1m). 



- Sprawdzenie wartości In bezpieczników topikowych (wszystkich) oraz w przypadku 

stwierdzenia przegrzania się lub „watowania” bezpieczników wymianę ich na koszt 

Wykonawcy. 

- Sporządzenie protokołów z badań 

 

3. W związku z występowaniem różnic potencjałów między przewodem „N” a instalacją 

gazową powodując nagrzewanie się elementów instalacji gazowej (złączek) do wysokich 

temperatur należy wykonać na każdej kondygnacji pomiar wartości różnicy potencjałów 

między punktem „N” a rurą doprowadzającą gaz. 

4. Sprawdzenie stanu plomb na licznikach energii elektrycznej, wysprzątanie wnęk oraz 

zamknięcie szafek.  

      W przypadku stwierdzenia braku plomb na licznikach energii elektrycznej (lokatorskich i 

administracyjnych) należy informacje o tym fakcie, możliwie szybko i pisemnie przekazać 

do Administracji Osiedla. 

        
UWAGA 

   Celem prac umownie nazwanych  „pomiary elektryczne” jest zbadanie stanu technicznego 

instalacji elektrycznych, usunięcie ujawnionych usterek, a następnie stwierdzenie tego faktu 

poprzez sporządzenie pozytywnych protokołów. 

   

IV. Przeglądy i pomiary w mieszkaniach winny być przeprowadzone w godzinach 

popołudniowych. Wzory protokołów, zawiadomień oraz wykazy budynków i mieszkań zostaną 

przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

V. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Działu Gospodarki 

Mieszkaniowej tel. 077/483-32-36 wewn. 43 oraz Kierownicy Administracji Osiedla 

AO-1  - 77/48 355 01 

       AO-2 - 77/48 333 13 

       AO-3/5 - 77/48 333 42 


