
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMOWIENIA
NA PRZEDMIOT ZAMOWI ENIA

Przedmiotem Zam6wienia i est:

1. Wymiana 2 (dw6ch) wind (dfwig6w osobowych) w budynkach Radma 9 i
Radna 15 w Warszawie (zakres obowiazkowy).

2,Prace projektowe i roboty budowlane polegajce na rozbudowie sz:ybu,
przebudowie wej56 do diwigi orarz budowie rlodatkowego przyst:lnku
dZrvigu na ostatniej kondygnacji w budynku Radna 9 (zakres opcionalrrJ do
wyboru przez oferenta czy wykona te prace i roboty poprzez
specjalistycznych podwykonawc6w czy nie i wdwczas prace i roborty te
wykona sam Zamawi4jacy).

L Szczegolowy zakres rob6t jest zawarty w ,,szczeg6lowym Zal<re>sie Rob6t Budowlanych", Oferent
przygotowuje Kosztorys Rob6t na jego podstawie wg. metody sz;czeg6lowej.

2. Oczekiwany termin wykonania rob6t: II-III kwarlal 2014 roku, W ofercie naleLy podad termin,
prop onowany pr zez W ykonawc g.

3 ' ZaWes rcb6t oraz odpowiedzialnoSd Wykonawcy w z;akresie objq:tym proponowan q cen4 ofer,owan4
obejmuje takZe:
a. organizowanie i zagospodarowani e zapleczabudowy
b. po zakohczenit rob6t doprowadzenie pomieszczefr, budynku oraz terenu budowy do stanu

pierwotnego wraz z uporz4dkowaniem terenu budowy.
4. Oferent zobowi4zany jest zapoznai sig przed zloheniem oferty z dokumentacj4przetargowq orcz

zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po w'ybraniu oferty w drodze prz,etarga
zmiany nie bgd4 uwzglgdniane, W uzasadnionych przypadkach. dopuszcza sig korekly wynikaj4ce
z uzasadnionych przyczyn np. w istotnych ro2nicach pomiridzy szczeg6lowym przednriarem
rob6t a stanem faktycznvm.

INSTRUKCJA DLA OFERENTO\A/

l. Dokumenty wchodz4cew sklad oferfy:

oferta zlo lona pr zez w ykonaw c g p owinna zaw ier a( nast gpuj 4c,e dokumenty :

a. Formularz Ofertowy (ak w zatr4cznrh)
b. szczeg6lowy Kosztorys Rob6t opracowany zgodnie z zal}czonymszczeg6lowym

Zakresem Rob6t Budowlanych
c. Za(wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnolci gospodarczejhtb wypis z rejestru
d. OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do Urzgdu Skarbowego ztyl;rthr

prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplacr:niu podatk6w do
Urzgdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w optacaniu skladek ZUS.

e. Druk DRA dla prowadzonej firmy,
f. OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu sig ze stanem faktycznym i -ewentualnie- z dokumentacj4

projektow4.
g. Wykaz rob6t o podobnym charakterze wykonyrvanych w ci4gu |Z-ch ostatnich lat.
h. Referencje.
i. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwierdzaj qce,2e osoba kieruj4ca robotami posiada

wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzielrLych funkcji w budovirnictwier,
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j.
k.
l.

Akceptacja zal4czonego wzoru umowy na wymiang windy (dzwigu osobowego),
Warunku gwarancji udzielanej na (windg) dLwigosobowy,
Projekt umowy na konserwacjg (windy) d2wigu osobowego.

2 Spos6b przygotowania oferty

2.1. Oferta powinna by6 sporz4dzonaw jEryku polskim,
Z.2.Kahdy Oferent moLe zloLy6 tylko jedn4 ofertg.
2.3. Wymagane dokumenty naTe|y przedstawid w forrnie oryginal6w albo kserokopii, Kazda strona
dokument6w zlohonych w formie oryginal6w musi byd parafowana. Dokumenty zloi,one w formie
kserokopii musz4 byd opatrzone klauzul4 ,,za zgodno{6 z oryginaherm" i poSwiadczone za zgodno!;c z
oryginalem przez Of er enla.
2,4. Ko szty przygotowania oferly p ono si O ferent.
2.5. Ofertg nalezy zloiLy(.w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Zamasviaj4cego tj,

sp6ldzielnia Mieszkaniowa,,Radna" 00- 34r warszawa ul. Radna l5 A
z zaznaczeniemi

"OFERTA 
NA WYMIANE 2 WIND w budynkach: Iladna 9 i Radna 15 w Warszawie.

Nie otwiera6 przed terminem przetargu !',

3 Miejsce i termin skladania oferty

Ofer1g nale?y zloLy| w siedzibie jak w p-cie 2.5. do dnia 5 luteso 2014 roku lsroda/ do sodz.
13.00.

4 osoby uprawnione przezzamawiai4cego do kontaktu z oferentami

osob4 uprawnion4 przez zamawiai 4cego do kontaktu z oferentarni j est
Mariusz Radziejewski rel. 22 826-60-52 w godzinach 8.00-16,00, a w poniedzialek g,00-14,0{)

lub 509 892 593,

5. Termin zwi4zania z ofert4

Oferent jest zwi4zany przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od daty skladania
Ofer1.

6, Modyfikacja i wycofanie oferty

6,1, Zadna z ofertnie moze byi zmodyfikowana po terminie skladania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, moze skladai wylqcznieprzed terminem skladania

ofert, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 2.5, z dopiskiem
,,Modyfi kacj a" lub,,Wycofanie',

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane miqdzy terminLem skladania ofert a ternrinem
zwi4zanta ofert4, nie bgd4 uwzglgdniane.

7, Zabezpieczenie naleZytego nykonania umowy
7,1. Zamawiajqcy 24da6 bgdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,

wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko6ci 5% wartoSci ofertyAlslugi
brutto.

7.1. Zabezpieczenie musi byi wniesione w formie pienigznej, ewentualnie potr4cone z faldur za
wykonan4 ustugg lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i zorstanie
zwr6cone w terminie 21 dnl po uptywie rgkojmii/gwarancji na pisemne wyst4pienie Oferentra.

8. Gwarancja
Wymagany minimalny 5 - letni okres gwarancji
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9. Otwarcie ofert

9.1. Otwarcie ofert w dniu 5 lutego 2014 roku /Sroda/ godz. 13.30 w siedzibie Zamawiaj1cego.
9.2..Dopuszcza sig przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.

10. Cena ofertowa

10.1 Umowabgdzie obejmowa6 caloS6 rob6t w oparciu o Szczeg6lowy Kosztorys Rob6t - ws:rystkie
ceny zostan4 podane w zlotychpolskich.

10.2 Oferent poda stawki i ceny dla wszystkich pozycji rob6t opisanych w Przedmiocie zam6wienia i
wymienionych w Szczeg6lowym Zakresie Rob6t Budowlanyoh.

10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bgd4 oplacane przezr WykonawcQ w rarnach Umowy,
powinny by6 dolqczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zlo1onej przez Oferenta.

10.4 Stawki i ceny oferowane przez Oferenta bgd4 stale w okresie trwania Umowy i w zadnvm
przypadku nie bgd4 przedmiotem zamian.

11. Ocena i por6wnanie ofert

11.1 Aby oferta moglabyd uznana za wahnE, powinny byd spelnione nastgpuj4ce minimalne
wymagania:
a) oferta bEdzie kompletna - dol4czone bgd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) oferent udzieli minimum 5 lata gwarancji na wykonane roboty.

ll2.Oferta powinna zawiera1 ceng ostateczn4. Stwierdzone blgdy ar:ylmetyczne wykluczaj4 of'ertg, a
w szczeg6lnych uzasadnionych przypadkach mo2e podlega6 o.la korekcie.

11.3. Kryteria oceny oferty
opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj1cy bgdzie sig kierowal przy wyborze ofert: kryterium ceny

max. 50 punkt6w, kryterium jakoSci (referencje i warunkj udiielonej gwarancji) max. 45
punkt6w, kryterium czasu wykonania max. 5 punkt6w,

12.1, Zamawiajqcy zasttzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odst4pienia
od przetargu lub jego uniewaZnieniabezpodania przyczyn,

I2,2. W przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewaznienia Zamawiaj4cy zawiadomi o tym
Wykonaw c 6w b i or4cych udzjal w p o st gp ow aniu pr zetargo wy m.

1 2. 3, Wyniki przetar gl ni e p odlegaj 4 tryb owi odwolawczemu.

ZALACZNIKI:

LFormularz Ofertowy.
2.Szczegolowy Zakr es Rob6t Budowlanych,
3.W zory um6w z zalqcznikaml

ZATWIERDZAn{

12.

Warszawa, dn. 23 gtudnia 2013 roku


