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Zamawiaj4cy:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp6lka z o.o. 76-200 Slupsk, ul. Tuwima 4
Zarz4dca nieruchomo6ci dzialaj4cy w imieniu
Miasta Slupsk
http ://www.pgm.slupsk.pl/
e-mail : seketariat@pgm.slupsk.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o warto5ci szacunkowej mniejszej niL wyraiona
w zlotych r6wnowartoSd kwoty, okre5lonej w przepisach wydanych na podstawie art. ll

dla

ust. 8 Pzp.

Nazwa postgpowania:

Wykonywanie rob6t polegaj4cych na konserwacji, naprawie i usuwaniu
awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, uiytkowych i
gospodarczych stanowi4cych 1007o wlasno5d Miasta Slupsk,
bgdqcych w zarzqdzie PGM Sp. z o.o. w Slupsku
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp6lka z o.o,w Slupsku ul. Tuwima 4
76 -200 Slupsk
Zarz4dca nieruchomoSci dzialaj qcy w imieniu i na rzecz Miasta Slupsk oraz zarzqdzanych
wsp6lnot mie szkaniolvych
NIP: 839-00-07 -964, REGON: 7 7 1285 I 5 5;
Strona internetowa : http //www. p gm. slupsk. pl ;
Adres poczty elektronicznej e-mail : sekretariat@p gm. slupsk.pl
Telefon: centrala (059) 84 252 22, fax. (59) g4 2,gO 4g
:

2. Tryb udzieleni a zamfwienia
Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
att. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiiir publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.1579) zwanEdalej ustawEpzp.

3. Opis przedmiotu zam6wienia
jest wykonywanie rob6t polegaj4cych na konserwacji,
usuwaniu awarii dekarskich na budynkuit
uzytkowych
^i.okalnych,
i gospodarczych stanowi4cych 100% wlasnoSd Miasta Slupsk,
bgd4cych w-zarz4dzie
PGM Sp. z o.o. w Slupsku w zakresie:
I ) miej scowe latanie pap4 termo zgrzew alnlpokrycia dachowego,
2) wymiana uszkodzonych obr6bek blacharskich (pas nadrynnowy, pas podrynnowy,
obr6bki kominiarskie, wiatrownice);
3) przemurowywanie komin6w,
4) awaryjna wymiana rynien i rur spustowych,
5) wymiana uszkodzonych dach6wek, g4sior6w,
6) wymiana uszkodzonego pokryc ia z blachy plaskiej,
7) awaryjna wymiana desek okopowych czgsci krokwi, murlat, lat i kontrlat,
8) awaryjna naprawa pokrycia z dach6wki.
3.2'Zakres rzeczo.v{Y rob6t oraz termin ich wykonania okeSla6 bgdzie ka2dorazowo
zlecenie ustne lub pisemne otrzymane od technika lub administratora pGM
Sp. z o.o., z
tym2e:
- natychmiastowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia nastgpuje w ci4gu 6 godzin od
otrzymania powiadomienia o zaistnieniu pilnej koniecznoiii usunigcia-awarii,
- awarie niewymagaj4ce natychmiastowego zabezpieczenia nalezy usunEi w ci4gu
3.1. Przedmiotem zam6wienia

naprawie

i

nastgpnego dnia roboczego.

3'3. Wymagany minimalny okres gwarancji jakoSci

na wykonane roboty wynosi I rok.
3'4' Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zam6wienia winna
odpowiadad
wymaganiom okreslonym w aktualnych przepisach d,otyczqcych bezpieczefistwa
i
higieny pracy oraz musi zapewnia(, prawidlowe wykonanie rob6t.
3.5. Wsp6lny slownik zam6wieri CpV:
45261210-9 - Wykonywanie pokry6 dachowych
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dach6w
45262522-6 - Roboty murarskie
3'6'ZamawiasEcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawc6w zatrudnienia
na umowg
o praca os6b wykonuj4cych nastgpuj4ce czynnoSci w ramach realizacji przedmiotu

zam6wienia:
- kierowcg z uprawnieniami do obslugi podnoSnika
- pracownika wykonuiqcego prace dekarskie na wysokosci
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