
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNXoW ZAMOWIENIA
NA PRZBDMIOT ZAMOWIIINIA

Przedmiotem Zam6wienia iest:

Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ;przy ul. Radnej 9 i Radngj 15

I'Szczegolowy zakres rob6t jest zawarty w,, PrzedmiarzeRob6t" orazw Specyfikacji Rob6t.
Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy w oparciu o Przeclmiar Rob6t w fcrmie
szczeg6Lowej.
2. Oczekiwany termin wykonania rob6t w 2 miesi4ce od podpisania Urnowy. W ofer-cie
nale?y podai telrnin proponowany przez Wykonawcq.
3' Zakres rob6t oraz odpowiedzialnoSi Wykonawcy w zakresie objgtym proponowan4 cen4
oferowan4 obej muj e tak|e:
a. organizowanie i zagospodarowanie zapleczabudowy
b. po zakonczeniu lob6t doprowadzenie pomieszczen, budynku oraz terenu budowy do rstanu

p i erwotne g o wr az z up or zqdkowaniern terenu budowy.
c. transport technologiczny material6w w rniejsce wbudowania oraz materiat6w

r'ozbi6r'kowych do hontener-a na gruz.
d' w przypadku korzystania z windy kald,oruzowe zabezpieczenre kabiny oraz pospr zqtame

na koniec dnia pracy
e. kahdoruzowe posprz4tanie klatki schodowej w obr-Ebie prowadzenia rob6t
4' oferent zobowiqzanv jest zapoznac siE przed zlozememoferty z dokumentaciqprzetargowq

otaz zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po wybraniu oferty w dr.odze
ptzetargu zmiany nie bEd4 uwzglqdniane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siE
korekty wynikajqce z uzasadnionych pruyczyn np. w istoinych r'6Lmcach pomigdzy
szczeg6lowym przedmiarem ujqtym w kosztorysie Slepym rob6t a stanem faktycznym.

INSI'RUKCJA DLA OFERENTO\ry

l. Dokumenty wchodztyce w sklad oferty:
o ferta zLo 2ona przez wykonawcE p owinna zawier ac nastgpuj 4c e dokumenty :

Formularz Ofertowy (ak w zalqczntku)
Szczeg6lowy Kosztorys ofeltowy opracowany zgodnie z zatrqczonym
Przedmiarem Rob6t
Zalwradczenie o wpisie do ewidencjr dzialalnoSci gospo darczej lub wypis z rejestru
OSwiadczenie o nie zaleganiuw oplaceniu podatk6w do UrzEdu Skarboweg o itytulu
prowadzenra dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do
UrzEdu Miasta lub Grniny oraz o nte zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.
Druk DRA dla prowadzonej frrmy.
OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu siE ze stanem faktycntymw miejscu przyszlych
rob6t

g. Wylcaz minimum 2 rcbot o podobnym charakterze c),otyczqaymrob6t wykoriczeniow;rch
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zbiorowego z;akwaterowania lub
uzytecznosci publicznej wykonywanych w ci4gu 2-ch ostatrich lat.

h. Referencje.
i. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwierdz ajqce, ze osoba kieruj4ca robotami

posiada wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzieinych funkcji u,
budownictwie.

2 Spos6b przygotowania oferty
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2.2.Ihzdy Ofer.ent moze zloZyc tylko jednqofertE.
2'3'Wymagane dokumenty nalezy przedstawic w formie oryginal6w albo kserokopii. Iiazda
stlona dokument6w zlolonych w formie oryginal6w musi byi parafowana. Dokurnenty
zLo^one w formie kserokopii lnusze byc opatrzone klauzulq,,za zgodnoSi z orygtnalom,, i
poSwiadczone za zgodnolt z oryginalern pruez Oferenta.
2. 4. Ko szty przyg oto wania o fer-ty p ono si Oferent.
2.5.Ofertg naleLy zloiLy(. w zaklejonej kopercie zaaclresowanej na adres Zamawiaj4cego
tj. Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,Radna"O0- 341 warszawa ul. Radna 15 A
zzaznaczeniem:

,.Otr'ERTA na :

Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych pr.zy ul. Raclnej 9 i Radnej 15
w Warszawiett.

Nie otwiera( przerJ terminem,przetargu !',

3 Miejsce i termin skladania oferty

ofertp nale?y zloLyc w siedzibie jak w pkt. 2.5. do dnia 22.0r.2014 do eodz. 13.00.

4 osoby uprawnion e przez zamawiaiQcego do kontaktu zr oferentami

osob4 uprawnion q przez zamawiai qce go do kontaktu z ofelentami j est :

Slawomir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biur.a lub 607053101

5. 'Iermin zwi4ztnia z ofertq

Oferent jest zwiqzany przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty skladanis
Ofert.

6. Modyfikacja i wycofanie oferty

6.I. Zadna z ofert nie moze byi zmodyfrkowana po terminie skladania ofert
6'2' Modyfikacje lub wycofanie oferty. moze skladai wyl4cznie przedterminem sklaclania

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

6'3' Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane rniqdzy terminem skladania ofert a terrninem
zw iqzania ofert4 nie b gdq uwzglgdniane.

7. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy
7 'l'Zarnawiaj4cy Zqda(, bqdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysotrioSci
5%o wartoSci oferty/uslugi br-utto.

7'2'Zabezpreczenie musi by6 wniesione w formie pienipznej, r:wentualnie potr4cone z flkturza wykonanq uslugE i zostanie zwr6cone w telminie 2I dni po uplywie
rqkoj mi/gwarancj i na pisemne wystqpienie O ferenta.

8. Gwarancja
Wymagany minimalny 3 - letni okres gwarancji

9. Otwarcie ofert

9.1. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 22.01.2014
Zamawrajqcego.

'7- t',:: 'l

rl .,

14:00 w sied;ribie
P[eze$ Zarzqdn



9.2.'Dopuszcza sipprzeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.

10. Cena ofertowa

10'1' Umowa bEdzie obejrnowai caloSi rob6t w oparciu o Szczegolowy Kosztorys Rob6t -
wszystki e ceny zo stan4 podane w zloty chpolskich.

l0'2'Oferent poda stawki i ceny dla wszystkich pozycji rob6t opisanych w pr-zednriocie
zam6wienia i wymienionych w Kosztorysie Slepym.

10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bEd4 oplacane pruez Wykonawcq w ramach
Umowy, powirury by(, dolqczone do stawek, cen i ostat ecznej ceny oferty zlo1onej
przez Oferenta.

l0'4' Stawki i ceny oferowane przez oferenta bqd4 state w okresie trwania Urnowy
i w zadnym przypadku nie bEdqprzedmiotem zamian.

11. Ocena i por6wnanie ofert

rl'l'Aby oferla mogla byc uznana zawa2n4powinny byi spelnione nastppuj4ce minimalne
wymagarua:
a) ofelta bqdzie kornpletna -dol4czone bqd4 wszystkie wymagane dokumenry
b) oferent udzieli minimum 5 lat gwarancji na wykonane r-oboty.

ll'2'oferta powinna zawrerac cenE ostateczn4. Stwieldzone blgdy arytmetyczne wykluczajq
ofertq, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach moz;e podlega6 ona korekcie.

1 l.3.Kryteria oceny oferty.
Opis kryteli6w, kt6rymr Zamawiaj4cy bEdzie sip kierowat przy wybo tze ofert: kryti:rium

ceny max. 50 punkt6w, kryterium jakoSci (referencje i warunki udzielonej gwarancji)
max. 45 punkt6w, kryteriurn czasu wykona'ia max. 5 punkt6w.

12. P mawla
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Zt\tr ACZNIKIz

1 . Forrnularz Ofer:towy.
2.Pruedmiar Rob6t.
3.Wzor Umowy.
4. Specyfikacja Rob6t
5. Specyfikacja techniczna
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l2'7' Zamawiaj4cy zasttzega sobie prawo do swoboclnego wyboru ofer-ty oraz prawo do
odst4pie'ia o d przetar gu lub j ego uniewaznie nia b ezpodania przy czyn.

l2'2' w przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewaznie nia Zamiwiajqcy zawiadomi
o tym wykonawc6w bior4cych udziar w postppowaniuprzetargowym.

1 2.3. wynil<i przetar gu nie podle gai 4 trybowi odwolawczemu.
12.4 hodowych bEd4cych przedmiotern niniejszej

zastrzega sobie prawo oddzielnego zler:enia
v


