
 

 

 
 
 
 

         Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY” 
ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonawstwo następujących robót: 
 

1. Remont klatek schodowych – wadium zgodnie z SIWZ. 
2. Remont altan śmietnikowych – wadium 2 000,00 zł. 
3. Wymianę wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic 

głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia                   
w budynku Pięciolinii 2 – wadium 28 000,00 zł. 

4. Remont instalacji elektrycznych z wymiana rozdzielni głównych i przyłącza 
oraz montaż pożarowych wyłączników prądu - wadium 36 000,00 zł. 

5. Wymianę i modernizację 4 szt. rozdzielnic głównych RG w budynku przy    
ul. Herbsta 4 – wadium 18 500,00 zł.  

6. Wymiana uszkodzonych poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku przy   
ul. Dembowskiego 5 kl. VII – wadium 500,00 zł. 

7. Wymiana zarośniętych przewodów kanalizacji sanitarnej w budynku przy   
ul. Herbsta 1 – wadium 500,00 zł. 

8. Wykonanie izolacji rur instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód – wadium 
2 400,00 zł. 

9. Coroczne obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciw-
pożarowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                   
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. we wszystkich budynkach (78) 
należących do SMB „Jary” – wadium 1 000,00 zł. 

10. Wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych – wadium 
3 000,00 zł. 

11. Montaż kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się                                     
w stropodachach budynków w zasobach SMB „JARY” – wadium 14 000,00 
zł. 

Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie SMB „JARY” pokój 
218A lub na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 23.11.2016 r. 
Termin składania ofert i wpłaty wadium do dnia 07.12.2016 r.  do godz. 1500                      
w siedzibie SMB „JARY”, pokój 206.  
Otwarcie ofert cenowych nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godz. 1200  w siedzibie 
SMB „JARY” w pok. 209 (sala konferencyjna).  
 
Informacje w sprawie w/w zadań, objętych postępowaniem przetargowym, udzielane 
są w siedzibie Spółdzielni, pok. 218A i 101, tel. 022 644-99-81.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub                     
w całości bez podawania przyczyn.                   
 

 


