
 

 

 
Przetarg nieograniczony 

Nr 7/2023 
 

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony  
na wybór wykonawców  

 
próby szczelności instalacji gazowych  

w 20 budynkach mieszkalnych  
 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony 
internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl 
 
 Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 
830. 

Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu 30 
marca 2023 r. o godzinie 900. 
 
 

 

 
Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bydgoszcz, dnia 16.03.2023 r. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
przetargu nieograniczonego nr 7/2023 

 
na przeprowadzenie w 20 budynkach mieszkalnych uproszczonej  

próby szczelności instalacji gazowych na ciśnieniu równym  
ciśnieniu roboczemu bez wyłączenia instalacji gazowej  

(zgodnie w ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2021, poz. 2351, z późn. zm.)  
 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania podanych poniżej 
czynności: 
• przeprowadzenie badania szczelności instalacji gazowej zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, 

• sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń zawartych w poprzedniej kontroli, 
• sprawdzenie stanu technicznego kurków gBównych i miejsc ich lokalizacji, 
• sprawdzenie stanu technicznego zBączy izolujących montowanych na przyBączach (w przypadku 

sieci gazowej z rur stalowych), 

• sprawdzenie prawidBowości wykonania przejść przewodami gazowymi przez ściany zewnętrzne 
budynku, 

• sprawdzenie stanu technicznego odcinków przewodów instalacji gazowych wykonanych  
w poziomie piwnic oraz pionów i poziomów gazowych, 

• sprawdzenie prawidBowości podBączenia i stanu technicznego aparatów gazowych, prawidBowości 
ich dziaBania i przebiegu procesu spalania, 

• sprawdzenie stanu technicznego poBączeń elastycznych, 
• sprawdzenie szczelności przewodów gazowych i urządzeń oraz poBączeń gwintowanych oraz 

zaworów i kurków we wszystkich pomieszczeniach budynku, w których instalacja gazowa jest 
wykonana, 

• sprawdzenie dostępności do zaworów odcinających i kurków, 
• wystawienie odpowiednich protokoBów z kontroli, z podaniem uwag i zaleceń pokontrolnych. 
 
Prace związane z przeprowadzeniem próby szczelności instalacji gazowych na ciśnieniu równym 
ciśnieniu roboczemu bez wyłączenia instalacji gazowej i bez wymiany zaworów 
podpionowych będą wykonywane dla niżej wymienionych budynków mieszkalnych: 
 
Osiedle Górzyskowo 

• Czackiego 1 
• Czackiego 5 
• Czackiego 23 
• Leszczyńskiego 103 
• Leszczyńskiego 105 

 
Osiedle Wzgórze Wolności 

• Beskidzka 1 
• Beskidzka 2 
• Biziela 16 
• Biziela 20 
• Chorwacka 26 
• Karpacka 26 
• Karpacka 39 

• Karpacka 39a 
• Karpacka 39b 



            BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

 85-236 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 12  

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
S t r o n a  | 2        Przetarg nieograniczony nr 7/2023 

• Polna 11 
• Serbska 1 
• SBowiańska 17 
• SBowiańska 23 
• Tucholska 11 
• Tucholska 13 

 
Zakres rzeczowy zamówienia wykazano w Formularzach ofertowych. 

 
Oferty należy skBadać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej SpóBdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Grunwaldzkiej 12 do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 830. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w Sali Posiedzeń (I-sze piętro) w dniu 30 marca 2023 r. o 

godzinie 900. 
 

ZaBącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 
1. Zestawienie należnego wadium - zabezpieczenia wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wraz z oznaczeniem wymaganych terminów przeprowadzenia prób szczelności 
instalacji gazowych i wymaganych okresów gwarancji. 

2. Oświadczenie i Formularz danych Oferentów. 
3. Formularze ofertowe w zakresie poszczególnych Administracji. 
4. Umowa powierzenia danych. 
 
1. Oferta winna zawierać: 

−  oświadczenie dotyczące danych Oferenta, 

− ofertę na wykonanie robót objętych przetargiem tylko i wyłącznie na załączonych 
drukach  Formularzy ofertowych - za cenę oferty przyjmuje się sumę cen brutto dla 
budynków danego Osiedla, 

− oświadczenia o braku zalegBości podatkowych i ZUS, 
− oświadczenia oferenta, że do wykonania określonych w przetargu robót posiada niezbędne 

środki, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, 

− aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
− wykaz najważniejszych prac o podobnym charakterze wykonywanych przez Oferenta  

w ostatnim roku wraz z potwierdzeniem jakości i terminowości w formie referencji przez 
dotychczasowych zleceniodawców, 

− potwierdzenie wpBaty  wadium - na konto Bydgoskiej SpóBdzielni Mieszkaniowej               
nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795 W PKO BP II ODDZIAA W BYDGOSZCZY w wysokości 
określonej w ZaBączniku nr 1 do Specyfikacji wraz z podaniem numeru wBasnego rachunku. 

2. Oferta winna zBożona zostać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru i nazwy 
przetargu oraz opatrzona pieczęcią firmową Oferenta w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej 
SpóBdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12. 

3. Wadium oferentów, którzy nie uzyskali zamówienia, zostanie zwrócone z chwilą, gdy: 
• upBynie termin ważności oferty (30 dni roboczych), 
• zawarto umowę z wygrywającym przetarg, 
• zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru oferty. 

4. Oferent, którego oferta zostaBa wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, 
gdy: 

• odmówi podpisania umowy, 
• przedstawiB w ofercie dane nieprawdziwe. 

5. WpBacone wadium przez oferentów, którzy wybrani zostaną do realizacji zamówienia  
w wyniku przeprowadzonego przetargu, przeksięgowane zostanie na konto zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy. Z wyBonionymi Wykonawcami zostaną zawarte, w terminie  
30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu umowy na wykonanie robót oraz umowy powierzenia 
danych osobowych w zakresie wykonywanych prac. 

6. WyBonieni w procesie przetargu Wykonawcy zobowiązani będą do zBożenia, w siedzibie 
Zamawiającego, stosownych zaświadczeń o nie posiadaniu zalegBości wydanych przez ZakBad 
Ubezpieczeń SpoBecznych oraz Urząd Skarbowy. Termin zBożenia wyżej wymienionych 
zaświadczeń wynosi do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, lecz nie później niż przed 
podpisaniem umowy. 

7. Wszelkich informacji dotyczących zakresu rzeczowego robót udziela:  

• Administracja Osiedla Górzyskowo, ul. InowrocBawska 1, tel. 52 373 71 47 

• Administracja Osiedla Wzgórze Wolności, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 52 371 13 14 
 
 

Bydgoszcz, dnia 16.03.2023 r. 
 
 
 

         ZATWIERDZIA 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 



 Załącznik nr 1

Zestawienie należnego wadium i wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy wraz z oznaczeniem nie przekraczalnych terminów realizacji przedmiotu 

zamówienia

1 2 3

Osiedle Górzyskowo

ul. Czackiego 1 29.04.2023 r.

ul. Czackiego 5 07.06.2023 r.

ul. Czackiego 23 05.05.2023 r.

ul. Leszczyńskiego 103 29.04.2023 r.

ul. Leszczyńskiego 105 29.04.2023 r.

Osiedle Wzgórze Wolności

Beskidzka 1 15.12.2023 r.

Beskidzka 2 15.12.2023 r.

Biziela 16 15.12.2023 r.

Biziela 20 15.12.2023 r.

Chorwacka 26 15.12.2023 r.

Karpacka 26 15.12.2023 r.

Karpacka 39 15.12.2023 r.

Karpacka 39a 15.12.2023 r.

Karpacka 39b 15.12.2023 r.

Polna 11 15.12.2023 r.

Serbska 1 15.12.2023 r.

Słowiańska 17 15.12.2023 r.

Słowiańska 23 15.12.2023 r.

Tucholska 11 15.12.2023 r.

Tucholska 13 15.12.2023 r.

800,00 zł

Adres budynku

Wymagana wysokość wadium - 

zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy [zł]

Nie przekraczalny termin 

realizacji przedmiotu 

zamówienia

400,00 zł

Przetarg nieograniczony nr 7/2023



Załącznik nr 2 

 

 

O[WIADCZENIE  OFERENTA 

1. Dane Oferenta * 
 

Pełna nazwa &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&. 
 

Adres &&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

NIP &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Regon &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

KRS lub inny 

organ rejestrowy &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Telefon &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Fax. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

Dane osoby upoważnionej Imi� i Nazwisko &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 

do kontaktów  telefon &&&&&&&&&&&&&&&&&& e-mail &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

strona WWW &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&. 
 

Województwo &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&. 
 

Powiat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

2. W związku z wymogami systemu zarządzania jako[cią ISO 9001-2015 prosimy  

o udzielenie odpowiedzi na nast�pujące pytania : 
Czy Firma stosuje system zarządzania jako[cią? TAK    NIE    

Czy Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jako[cią? TAK    NIE    

Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw 

surowców, materiałów lub oceny [wiadczenia usług? 
TAK    NIE    

Czy w Firmie istnieje procedura reklamacyjna dla klienta? TAK    NIE    
 

3. O[wiadczam, że akceptuj� warunki okre[lone w zapytaniu o cen� i zobowiązuj� si� w przypadku wyboru 
oferty do realizacji zamówienia.  

4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgod� na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym o[wiadczeniu 
w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na 
wykonanie robót remontowo–budowlanych i [wiadczenie usług oraz dostaw realizowanych dla BSM.  
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..& 
 

(Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg uczestnictwa w przetargu wyłącznie dla 
działalno[ci gospodarczych objętych ochroną danych osobowych) 
 

Klauzula informacyjna (dotyczy wyłącznie działalno[ci gospodarczych objętych ochrona danych osobowych) 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Bydgoska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych BSM – bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl , telefon : 884-610-739 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b�dą dla wskazanego wyżej celu przetwarzania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.  z 2018 poz. 1000)  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b�dą do czasu ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa (10 lat po 

zakończeniu procedury).  
5. Pani/Pana dane osobowe b�dą przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom [wiadczącym usługi na rzecz BSM z którymi Spółdzielnia zawarła stosowne umowy 
powierzenia.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dost�pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni�cia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofni�cia zgody w dowolnym momencie  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&& 

      Miejscowo[ć i data   Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  
  do wyst�powania w imieniu Oferenta  

*  Wypełniać maszynowo lub pismem drukowanym 



Załącznik nr 3

Formularz ofertowy

Przeprowadzenie w budynkach mieszkalnych uproszczonej próby szczelności instalacji 
gazowych na ciśnieniu równym ciśnieniu roboczemu bez wyłączenia instalacji gazowej 

(zgodnie w ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2021, poz. 2351, z późn. 
zm.) w zakresie określonym w Specyfikacji Przetargowej

Opis ilości:

kondygnacji-mieszkań-

pralni-przyłączy-pionów

1 2 3 4 5

Osiedle Górzyskowo

Czackiego 1 12-58-2-1-5

Czackiego 5 12-57-2-1-5

Czackiego 23 5-61-4-2-12

Leszczyńskiego 103 12-95-1-1-8

Leszczyńskiego 105 5-60-3-1-12

Zryczałtowane ceny ofertowe winny zawierać wszystkie niezbędne obciążenia Wykonawcy służące należytemu wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, a także uwzględniać utrudnienia, niezależne od Zamawiającego, związane z dostępem do lokali 

mieszkalnych lub innych pomieszczeń.

miejscowość, data pieczątka i podpis oferenta

Cena ofertowa (bez 

podatku VAT) [zł]

Cena ofertowa (wraz z 

podatkiem VAT) [zł]
Adres budynku

Podatek VAT 

(23%) [zł]

RAZEM :
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Formularz ofertowy

Przeprowadzenie w budynkach mieszkalnych uproszczonej próby szczelności instalacji 
gazowych na ciśnieniu równym ciśnieniu roboczemu bez wyłączenia instalacji gazowej 

(zgodnie w ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2021, poz. 2351, z późn. 
zm.) w zakresie określonym w Specyfikacji Przetargowej

Opis ilości:

kondygnacji-mieszkań-

pralni-przyłączy

1 2 3 4 5

Osiedle Wzgórze Wolności

Beskidzka 1 5-60-4-2

Beskidzka 2 5-70-5-3

Biziela 16 12-59-1-1

Biziela 20 12-210-3-3

Chorwacka 26 12-142-3-2

Karpacka 26 5-20-1-1

Karpacka 39 12-70-1-1

Karpacka 39a 12-128-2-2

Karpacka 39b 12-70-1-1

Polna 11 12-71-2-1

Serbska 1 12/9-131-3-2

Słowiańska 17 12-59-1-1

Słowiańska 23 12-139-2-2

Tucholska 11 12-72-1-1

Tucholska 13 5-60-4-2

RAZEM :

miejscowość, data pieczątka i podpis oferenta

Adres budynku
Cena ofertowa (bez 

podatku VAT) [zł]

Podatek VAT 

(23%) [zł]

Cena ofertowa (wraz z 

podatkiem VAT) [zł]

Zryczałtowane ceny ofertowe winny zawierać wszystkie niezbędne obciążenia Wykonawcy służące należytemu wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, a także uwzględniać utrudnienia, niezależne od Zamawiającego, związane z dostępem do lokali 

mieszkalnych lub innych pomieszczeń.
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