
 
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY” 

ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa 
ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie następujących robót i usług 

budowlanych: 
1. Wymiana poszycia dachowego nad pomieszczeniem hydroforni oraz wymiana 

poszycia nad daszkiem wejściowym wraz z wymianą rynien deszczowych w 
budynku przy ul. Herbsta 1. 

2. Wymiana zaworów podpionowych na cyrkulacji ciepłej wody w budynkach w 
zasobach SMB „JARY”. 

3. Remont rampy – tarasu wraz z wykonaniem balustrady i schodów w pawilonie 
przy ul. Dembowskiego 10.  

4. Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p.poż w 
budynku przy ul. Puszczyka 11. 

5. Remont dachu w budynkach przy ul. Dembowskiego 15 i 16, ul. Dunikowskiego 5, 
ul. Służby Polsce 1. 

6. Remont balkonów w budynkach w zasobach SMB „JARY”. 
7. Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 3 kl. III i IV,                   

ul. Dunikowskiego 10, ul. Herbsta 4, ul. Pięciolinii 3 kl. II, ul. Pięciolinii 5 kl. III. 
8. Remont instalacji elektrycznych - WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 13 i  

23, ul. Pięciolinii 7  i 8, ul. Puszczyka 17/19. 
9. Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych z podejściami do zlewozmywaków 

w  budynku przy ul. Herbsta 4. 
10. Opracowanie dokumentacji p.poż w budynkach przy ul. Herbsta 1 i 4. 
11. Uszczelnienie fasad okiennych od zewnątrz metodą alpinistyczną w budynkach 

przy ul. Dembowskiego 2, 5, 7, 11, 12 i 15, ul. Dunikowskiego 10, ul. Służby 
Polsce 4, ul. Sosnowskiego 1 i 6. 

 
Szczegółowe informacje dla w/w postępowań udzielane są w siedzibie Spółdzielni 
(pok. 218A i 108, tel. 22 644-99-81) oraz przedstawiono w specyfikacjach istotnych 
warunków zamówienia, które dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni 
(www.smbjary.waw.pl) od dnia 14.06.2022 r. 
Termin wpłaty wadium do dnia 27.06.2022 r. (wpływ na rachunek Spółdzielni). 
Termin składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 1000 w siedzibie SMB 
„JARY”, pokój 206.  
Otwarcie ofert cenowych nastąpi w dniu 28.06.2022 r. od godz. 1030 w siedzibie 
SMB „JARY” w pok. 209 (sala konferencyjna).  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w 
całości bez podawania przyczyn.  
                 

 
    

http://www.smbjary.waw.pl/

