
SPE CYFIKAC JA IS TO TNYCH WAI].UNKOW ZAMOWIBNIA
NA I'RZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zam6wienia iest:

Remont budynku mieszkal.nego w zakresie wigiby i pokrycict clnchtt wrctz
ziego ociepleniem, wyrnianq obrdbek blacharskich , ntontuiem law konthtiurskich .

ntontaiem instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej zgoclnie z Decyzjtl poztvolenia nrt
buclowg nr 455/3/2013 z dnia 31.07.2013 r. oraz I'rojektem Technicznym wykon.anynx przez
Jirmp ,,Arclxnto" , w budynku prz.y ut. Lipowej 7, posaclowionym nu dzialce 2/4 z obr\bu
50406 w LI/urszuwie

T.Szczeg5Lowy zakres lob6t jest zawarty w Projekcie Techntcznytrr, pr-zedrniarach rob6t,
specyfi kacj i rob6t, specyfikacj i technicznej .

Oferent plzygotowuje I(osztot'ys Ofertowy w opalciu o przedmiar.y rob6t w formie
szcze golowej, do ko s ztolys 6 w nale|y dolqczy c ze stiwi eni a materi alo we.
CzynnoSci nie ujqte w plzedrniarach nalezy wycenii i ujEi w formular-zu ofertowyrn zgodnie
z ich wykazem.
2' Oczekiwany termin wykonania rob6t w 2 miesi4ca ocl podpisania Umowy. W ofercie
nale?y p o dai telmin prop ono wa ny pr zez Wyko nawc q.

3' Zal<res robot oraz odpowiedzialnoSi Wykonawcy w zakresie objqtym proporlowane cen4
oferowan4 obej muj e takle:
a. organizowanie i zagospodarowan ie zaplecza budowy
b' po zakonczeniu rob6t doplowadzenie pomieszczen,budynku oLaz ter-enu budowy do stanu

p i elwotne g o wr az z up or zqdl<owani ern terenu br,rclo wy.
c' transpot't technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz materiat6w

rozbi6r'kowych do kontenera na gruz.
d. wyw6z gruza i innych material6w rozbi6rkow ych wraz z ich utylizacjq
e. montaz sprzEtu lub wzqdzefi do pracy na wysokoSci (rusztowanie, winda, wyci4g itd.)
f' w przypadku koniecznoSci reahzacji rob6t na ocl stlony ulicy Lipowej - wykonanie rob6t

zabezpieczaj4cych wynikaj4cych z projektu organizacji ruchu na czzts prowadzenia tych
lob6t

d' w przypadku korzystania z windy ka2dorazowe zabezpieczenie kabirLy ol.az pospr zqtanie
na koniec dnia pracy

e. kaidoruzowe posprz4la'ie klatki schodowej w obrpbie prowadzenia r-ob6t

4. Oferent zobowrqzany jest zapoznac siE przed zloaeniem oferty z miejscem prowadzenie
Iob6t, dokumentacj4 technicznE otaz zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich
wyceny. Po wybraniu oferty w dlodze przetargu zmiany nie bqd4 r-rwzglpclliane.
W uzasadnionych ptzypadkach dopuszcza siE kolekty wynikaj4ce z uzasadnionych
ptzyczyn np. w istotnych r6znicach porniqdzy szczegoLowym przedmiarem rob6t a
stanern faktycznyrn.



a.

b.

c.

d.

e.

f.

t\ OfertE nale|y zlolycw sieclzibie jak w pkt.

\hr lihr\
\

o

h.

t.

NSTRUKCJA DLA OI'IJIII'NT OW

Dokumcnty wchodz4ce w sklad oferty:

o ferta zlo Zona pr zez wykonawc E p o winna zaw ier ac nastqpuj 4c e dokurnenty :

Formularz Ofertowy fiak w zalqcznrl<t)
Szczeg6lowy Kosztorys ofeltowy opracowany zgodnie z zalqczonyrnt
przedmiarami rob6t
Zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodalczej lub wypis z rejestrr-r
OSwiadczenie o nie zaleganiuw oplaceniu poclatk6w do Ur.zqdu Skarbowego , tytrrlu
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu podatli6w do
Urzqdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek zlUS.
Druk DRA dla prowadzonej firmy.
OSwiadczenie oferent , o zapoznaLriu siq ze stanern faktycznyrn w miejscr-r przyszlych
lobot
Wyl<az minimum 2 tobot o podobnym charakterze dotyczqcym budowy bqdLwyrniany
dach6w, wigzb, poklyi, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ibioio-.go
zakwatelowania lub u?ytecznoici publicznej wykonywanych w ci4gu 3-ech ostatnich lat.
Referencje.
Dokumenty (po Swiadczone ks erokopie) potwierclzaj Ece, ze o s oba ki er:uj 4ca robotami
posiada wymagane przepisami stwieldzenie clo sprawowania samoclzieinych funkcji w
budownictwie.
PoSwiadczenie przeszkolenia placownik6w w zakre s ie rcalizacji pokr.yi dachowych w
technologii Rur"rkki b4dZ udokumentowani e w zalqczonych referen cjach realizacji clachu
w tcchnolosii Ruuldd.

2 Spos6b przygotowania oferty

2.1. Oferta powinna byd sporz4dzonaw jpzyku polskim.
2.2. Kazdy O feler-rt rnole zloLy c tylko j edn4 o fertg.
2.3.Wymagane dokumenty nalezy plzedstawii w forrlie olyginal6w albo kser.okopii. I(azda
stlona dokument6w zloZonych w formie olyginal6w rnusi byi parafowana. Dokumenty
zlozone w formie lcserokopii musze byc opatrzone klauzulq,,za zgodnoSd z oryginalem" i
poSwiadczone za zgodnoic z oryginalem przez Ofelenta.
2. 4. I(o szty przygotowania ofer.ty pono si Oferent.
2.5.Ofcrtp nale2y zloiry(. w zaklejonej kopercie zaadlesowanej na adres Zamawiajqcego
tj. Sprildzielnia Mieszhaniowa ,,Radna"0O- 341 warszawa ul. Radna 15 A
zzaznaczemem:

,,OFERTA ua : Remont budynku mieszkalncgo w zal<rcsie wipfby i pokrycia dachu
wraz z jego ociepleniem, rvymian4 obrribel< blacharskich , monta2cm larv hominiarskich
, montaZem instalacji elel<trycznej przcciwoblodzcniowcj zgodnic zDecyzj4 pozrvolenia
na budowp nr 4551512013 z dnia 31.07.2013 r. or^zProjektcm 'I'cchnicznym wykonanym
przez firmp ,,Archmo" w budynku przy ul. Liporvcj 7, posaclowionym nn dzialcc 214 z
obrpbu 50406 u, Warszarvie

Nie otwiera( przeil termincm przetargu !,'

3 Miejsce i tcrmin skladania oferty



osoby uprawnion e przcz Zamawiaj4ccgo do l<ontaktu z ofcrcntami

osobE uprawnion4 prz ez zamawrai qcego do kontakt, z oferentami j est :

Slawornir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biura lr,rb 607053101

5. l'crmin zrvi4zania z oftert4

Oferent jest zwtqzany przez okres 30 dni kalendalzowych liczonych od daty skladania
Ofert.

6. Modyfil<acja i wycofanie oferty

6.1. Zadna z ofert nie moze by6 zmodyfikowana po terminie sklaclania ofbrt
6.2. Modyfikacje lub wycofanie ofelty, moze sklaclai wylqcznieprzed terminern sklaclania

ofelt, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgoclnie z punktem 2.5. z clopiskiern
,,Modyfi kacj a" lub,,Wycofanie "

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane migclzy terminem skladania of'ert a telrninem
zw iqzanta o fert4 ni e bEd4 uwzglqdniane.

7. Zabezpicczenie nalc2ytcgo rvyhonania umowy
T.l.Zamawiaj4cy 2qda6 bEdzie od Ofelenta, kl6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystntejsza, wniesienie zabezpteczenia nalezytego wykonania umowy w wysolioSci
5 o/o wartoSci oferty/uslugi brutto.

T.Z.Zabezpieczenie musi byi wniesione w forn-rie pienipznej, gwar.ancji bankowej,
tbezpreczeniowej ewentualnie potr4cone z faktr-rr za wykonan4 uslugq i zostanie
zwr6cone w terminie 30 dni po uplywie lqkojmi/gwarancji na pisemire wystqpienie
Oferenta i na zasadach okreslonych w Umowie.

8. Gwarancja
Wymagany minimalny 5 - letni okres gwarancji

9. Otwarcie ofert

9.1. Otwarcie ofelt w dnia 04.06.2014 /Srocla/ godz. 13:00 w siedzibie Zarnawiaj4cego.
9.2.'Dopuszcza siEprzeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofer-t.

10. Ccna ofertowa

10.1. Umowabqdzie obejmowa6 caloSd rob6t w opalciu o Szczegolowy I(osztorys Rob6t -
wszystkie ceny zostan4 podane w zlotych polskich.

l0.2.Ofelent poda stawki i ceny dla wszystkich pozycji rob6t opisalych w przedmiocie
zam6wienia i wymienionych w przedmiarze robot olaz okleslonych w formularzy
ofertowym.

10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6r'e bgcl4 oplacane przez WykonawcE w ramach
Umowy, powinny byc dolqczone do stawek, cen i ostat ecznej ceny oferty zl&rcnej
przez Ofelenta.

10.4. Stawki i ceny ofelowane ptzez Oferenta bEd4 stale w okresie trwania Umowv
i w zadnym przypadku nie bEd4przedmiotem zamian.



1l.l.Aby oferta rnogla byd uznana zawahn4 powinny byi spelnione nastEpuj4ce minimalne
wyrnagania:

a) oferta bgdzie kompletna -dol4czone bqd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) oferent udzieli minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty.

ll.2.Oferta powinna zawrerac cenE ostatecznE. Stwierdzone blEdy aryimetyczne wyhluczaj4
ofertp, aw szczeg6lnych uzasadnionych przypadkach moze podlegai ona korekcie.

I 1.3.Kryteria oceny ofelty.
Opis kryteri6w, kt6rymr Zamawraj4cy bqdzie siE kierowal przy wyborue ofer.t: kryteriurn

ceny max. 50 punkt6w, kryterium jakoSci (refelencje i warunki udzielonej gwarancji)
max. 45 punkt6w, kryterium czasu wykonania max. 5 punkt6w.

12. Praw mawl
lu

swobodnego rvvboru
uniewa2nicnia bcz nodan

z do odst
n

12.L. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty olaz prawo do
odst4pienia od przetalgu lub jego uniewaznie niabezpodania przyczyn.

12.2. W przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewaznie nii Zamawiaj4cy zawiaclorni
o tym wykonawc6w biorqcych udzial w postqpowaniuprzetargowylll.

12.3. Wyniki plzetargu nie podlegajq trybowi odwotawczerru.

ZT\\,ACZNIKI:

l.Formularz Ofertowv.
2.Przedmiary lob6t.
3.Wz6r Umowy.
4, Specyfikacja Rob6t
5. Plojekt techniczny
6. Specyhkacja techni czna (w branLy budowlanej i elektrycznei )
7. Instrukcja montazu firmy Ruukki

rr Zazqdu
Enych
na.

Prwtil


