
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży 
18-400 Łomża, ul. Kazańska 1 

 
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej wszystkich 

branż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Janusza I  w Łomży. 
 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać  w siedzibie Zamawiającego -  
Łomża, ul. Kazańskiej 1, pok. Nr 14. Osoba uprawniona do kontaktów: mgr inż. Alicja Milewska  

tel. (086) 218 24 91.  

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wszystkich branż 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Ks. Janusza w Łomży zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z 
późniejszymi zmianami/, aktualnymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; na części 

działki o numerze geodezyjnym 12064/175 zlokalizowanej przy ulicy Ks. Janusza I. Teren 

uzbrojony położony na osiedlu Południe. Dla inwestycji wydane są warunki zabudowy Decyzja nr 

50/2017 z dnia 08.06.2017r.  

 
Postulowany program 

Budynek wielorodzinny o wysokości do 23 m o lokalach mieszkalnych typu: 
- o pow. użytkowej ok. 33 m2 - mieszkanie dwupokojowe (aneks kuchenny),  

- o pow. użytkowej ok. 44 m2 - mieszkanie dwupokojowe, 

- o pow. użytkowej ok. 50 m2 - mieszkanie trzypokojowe, 
- o pow. użytkowej ok. 60 m2 - mieszkania trzypokojowe,  

- o pow. użytkowej do 70 m2 - mieszkania czteropokojowe.  
 

W podpiwniczeniu budynku należy zaprojektować halę garażową z podziałem na zamykane boksy 

garażowe.   
Technologia: tradycyjna, ewentualnie z elementami prefabrykowanymi.  

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: W ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.  
 

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodną ze SIWZ. 
 

7. Kryterium wyboru ofert jest: 
Najniższa cena netto: waga 80%. 

Ocena wartości architektonicznej koncepcji – waga 20%  

 
8. Miejsce i termin składania ofert – siedziba spółdzielni – Łomża, ul. Kazańska 1 sekretariat – pokój nr 

16 (I piętro) do dnia 25.09.2017r. do godz.1200. 
 

9. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą do 31.10.2017r.  

 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


