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                                                 Krzeszowice, dn. 22.03.2018r. 

L.dz. 684/2018  

Szanowni Właściciele Garaży  
przy ul. Długiej / ul. Studenckiej  
w Krzeszowicach 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach informuje, 

że przeprowadziła 2 etapowy przetarg wraz z uczestnictwem członków Rady Nadzorczej na 

wykonanie remontu połaci dachowej Państwa garaży przy ul. Długiej / ul. Studenckiej w 

Krzeszowicach. 

W jego wyniku uzyskano po negocjacjach cenowych następujące kwoty na jego wykonanie: 

• 47 807,73 zł brutto 

• 57 810,00 zł brutto  

• 59 317,41 zł brutto 

 

Najniższa oferta cenowa przedstawiona przez firmę F.P.H.-U. Wiór Piotr Kołodziejczyk w 

wysokości 47 807,73 zł brutto obejmuje zakres prac: 

1) demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy
 

2) demontaż istniejących obróbek blacharskich,
 

3) demontaż kominków wentylacyjnych, 

4) wywózka i utylizacja materiałów z demontażu, 

5) uzupełnienie i naprawa ubytków i pęcherzy, 

6) uzupełnienie tynków na ogniomurach,
 

7) gruntowanie podłoży pod pokrycie, 

8) obróbki z blachy ocynkowanej do 25 cm w rozwinięciu (listwa szer. 8 cm), 

9) obróbki z blachy ocynkowanej do 25 cm w rozwinięciu (pas nadrynnowy), 

10) obróbki z blachy ocynkowanej ponad 25 cm w rozwinięciu (ogniomury), 

11) montaż nowych kominków wentylacyjnych PCV 

12) wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną na osnowie z wkładką nośną z włókniny 
poliestrowej ( 1x papa wierzchniego krycia), papa grubości 5,2 mm firmy Werner, 

 

Po kolejnych negocjacjach z Wykonawcą i po  uwzględnieniu obniżenia zakresu robót w celu 

obniżenia kosztów po zastosowaniu rozwiązania: 

1. wykonanie remont kominków tj. wyrównanie ich wysokości ,montaż daszków oraz 

ujednolicenie ich poprzez pomalowanie w jednym kolorze, 

2. uzupełnienie brakujących obróbek blacharskich oraz tych które są skorodowane oraz 

pomalowanie bitumem aby jednakowo wyglądały, 

3. częściowe naprawy tynkarskie murków ogniowych oraz pomalowanie ich na czarno bitumem, 

co pozwoli uzyskać kwotę: 40 000,00 zł brutto. 

 

W celu sprawdzenia wysokości kosztów Spółdzielnia poprosiła o wycenę  kosztorysowa inną 
Firmę. Firma ta wyceniła koszt robót uwzgledniający wykonanie zamiennie części robót jak wyżej 

na kwotę 33 895,73 zł brutto. 

 

Dotychczas Państwo zdecydowali o gromadzeniu środków na ten cel w postaci utworzenia 

funduszu remontowego dla wykonania tego zadania i wnosili wpłaty w wysokości miesięcznej 

stawki funduszu remontowego 62,50 zł/m-c brutto (tj. 50,82 zł netto + 23% VAT), na okres 12 

miesięcy, licząc od miesiąca lipca 2017r. do czerwca 2018r. co pozwoli zebrać kwotę 24 000,00zł 

w czerwcu tego roku. 
Jak widać jest to kwota niewystarczająca dla wykonania robót.  
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Podsumowując, można rozważać dwa warianty wykonania remontu dachu:  

 

WARIANT 1: wykonanie pełnego zakresu robót z najtańszej oferty przetargowej: 

• Brakująca kwota w tym wypadku aby wykonać remont połaci dachowej to 23 807,73 zł. ( 

wynika z obliczenia: 47 807,73 zł – 24 000zł) 

• Utrzymując wysokość wpłacanej przez Państwo stawki na fundusz remontowy w wysokości 

62,50 zł/m-c brutto potrzebny dodatkowy okres spłaty wynosi prawie 12 m – cy,  czyli do 

końca czerwca 2019r. 

 (wynika z obliczenia: 23 807,73zł / 32 garaże / 62,50zł  co daje 11,9 m-cy)  

Zgodnie ze statutem przy takim trybie  gromadzenia środków wykonanie będzie możliwe w 

przyszłym roku, w przypadku utrzymania się takich samych cen na rynku. 
 

WARIANT 2: wykonanie ograniczonego zakresu robót: 
• Brakująca kwota w tym wypadku aby wykonać remont połaci dachowej to 9 895,73 zł,  

(wynika z obliczenia: 33 895,73 zł – 24 000zł) 

• Utrzymując wysokość wpłacanej przez Państwo stawki na fundusz remontowy w wysokości 

62,50 zł/m-c brutto potrzebny dodatkowy okres spłaty wynosi prawie 5 m – cy,  czyli do 

końca listopada  2018r. 

 (wynika z obliczenia: (9 895,73zł  / 32 garaże  / 62,50zł  co daje niecałe 5 m-cy)  

Zgodnie ze Statutem, przy takim trybie  gromadzenia środków wykonanie byłoby możliwe w tym 

roku. 

 

W obu wariantach muszą być spełnione warunki: 

1) zgoda wyrażona w załączonej ankiecie i wybór odpowiedniego wariantu, 

2) zebranie ponad 50% pozytywnie zaakceptowanych oświadczeń podpisanych przez 

Właścicieli garaży, 

3) Unieważnienie dotychczasowego przetargu i jego ponowne ogłoszenie,  

4) Potwierdzenie kosztów remontu dachu garaży po rozstrzygnięciu drugiego przetargu, 

5) Uchwała Rady Nadzorczej aby kontynuować zbieranie funduszu remontowego celem 

możliwości gromadzenia środków finansowych na remont dachu,  

6) rozliczenie końcowe remontu na podstawie jego faktycznych kosztów. 

 

Jak Państwo zostali poinformowani, Zarząd zaproponował a Rada Nadzorcza 

zaakceptowała obniżkę w opłacie eksploatacyjnej z 15,01zł brutto na 12,30zl brutto od 

01.05.2018r. 

 
Przy podejmowaniu decyzji trzeba mieć na uwadze, iż Spółdzielnia  po przeprowadzeniu tego i 

innych przetargów obserwuje coroczną  podwyżkę uzyskiwanych cen ofertowych. Przykładowo w 

roku 2015 cena ofertowa za wykonanie ocieplenia budynku Żbicka 8 wynosiła 332 889,37zł, w 

roku 2018 oferta wynosi 710 103,71zł, co stanowi 213% podwyżki. 

 

Podobna sytuacja występuje również na całym rynku usług budowlanych. Wykonawcy uzasadniają  
takie  wysokie podwyżki koniecznością wyższych wynagrodzeń dla pracowników i wzrostem cen 

materiałów. 

Spółdzielnia  nie jest w stanie określić tendencji cenowych na przyszłe miesiące lub lata, jednak 

przy sporządzaniu planów należy pamiętać o planowanym przez Rząd programie Mieszkanie plus, 

który może spowodować duże zapotrzebowanie na usługi budowlane. 

 

Na kolejnej stronie znajduje się ankieta do wypełnienia i podpisania. 
 


