
S PE CYFIKA C.IA IS T O TNYCII WAITUNX6W ZEN'T6 WIENIA
NA I'It zEDMIOT znnr6wIILNIA

Przedniote nt Zam6wienia j est :

Remont ci4gu pieszcgo wzdlut buclynl<u przy ul. Browarnej 6 polcgaj4cy na wyburzcniu
czpsci tarasu, wykonaniu pochylni dla os6b nicpetnosp.n-*ry.fr orlrz rob6t
okladzinowych z plytel< klinkierowych w obrpbic tcj pochylni.

r'szczegolowy zakres rob6t jest zawafty w ,, Kosztorysie Slepym,' , specyfikacji Rob6t,
Projekcie Technicznym - I(oncepcji wykonanej przez Pracowniq projektow4 ARCHMO
Marcin Moldzyriski.
oferent przygotowuje I(osztorys ofertowy w opzu'ciu o I(osztor.1,s Slepy w formie
szczeg6lowej.
2. Oczekiwany termin wykonania rob6t w 3 rniesi4ce od podpisania Umowy. W ofbr-cie
nale?y podad termin proponowany przez Wykonawcp.

3. Zakles robot oraz odpowiedzialnoSi Wykonawc)/ w zakresie objgtym propoltowan4 cen4
oferowan4 obej muj e tak|e:
a. organizowanie i zagospodarowante zapleczabudowy
b. po zakonczenru [ob6t doplowadzenie pomie szczen, buclynkr-r or.az terenu budowy clo stanu

p i erwotne g o wr az z tp or zqdko wani em terenu budo wy.
c' transport technologiczny material6w w miejsce wbudowania otaz material6w

lozbi6rkowych do kontenera na gr-uz.
d' wyst4pienie z wnioskiern o wydanie zezwolenia i r-rzyskanie zgody na zajEcie pasa ruchu

drogowego w celu plowadzenia rob6t d,o Zavqdu Dr6g Miejskich ul. Chnrielna 120 oraz
clo Zarz4dt Teren6w Publicznych ul. poclwale 23

e. kaLdorazowe posprz4tanie terenu objEtego robotami
f. Wykonanie wszelkich rob6t zabezpreczaj4cych wynikajqcych z Plojektu Or.ganizacji Ruchu

na czas budowy pochylni i innych rob6t remontowych otaz pr.zywr6cenia stanu
pielwotnego nawielzchni pozostaj4cych w bezpoSrednirn s4sieclztwie realizacji lob6t
zasadmcz5'ch a nalezqcych do inslytucji wyrnienionych w punkcie 3 liter-a d.

4' Oferent zobowtqzany jest zapoznad sip przed zlozeni,emofelty z dokumentacjqprzetargowq
olaz zakresem rob6t do wykonania i sposobern ich wyceny. Po wybr-aniu ofer-ty w drodze
przetargu zmlany nie bqd4 uwzglEdniane. W uzaserdnionych przypadkach dopuszcza siE
kolekty wynikaj4ce z uzasadnionych przyczyn np. w istotnych r6znicach poniqdzy
szczegolowyrn plzedmiarem r.tjptym w kosztorysie Slepyrn lob6t a stanem faktycznym.

t.

INSTIIUKCJA DLA OFI'I{I'NTOW

Dokumcnty wchodz4ce rv sldad ol'crty:
oferta zlolona pvez wykonawcp p owinna zaw rer ac nastqpui 4ce dokumenty :

Formularz Ofertowy (ak w zal4czniku)
Szczeg6lowy Kosztolys ofertowy opracowany zgodnie z zalEczonytn
I(osztolysem Slcpym
7-aSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospo darczej lub wypis z rejestru
OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do UrzEclu Skarbowego , tyt.rl.t
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu poclatli6w do
ulzqdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu sklaclek ZUS.
Druk DRA dla prowadzonej firmy.
OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu siq ze stanen faktycznyrn w rniejscu przyszlych
rob6t

harakterze dotycz4cym r-obot pr.zy real izacj i

a.

b.

c.

d.

c.

f.



taras6w, okladzin z plytek klinkierowy ch a zwlaszcza wykoriczef nawierzchni i posadzek
plytkarni Argelith w budynkach nieszkalnych wieloloclzinnych, zbiorowego
zakwatelowania lub uzytecznoSci publicznej wykonywanych w ci4gr,r 5- ciir ostatlich lat.h. I{eferencje.

i' Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwierdzaj4ce, ze osoba kierr"rjzpa robotanri
posiada wymagane przepisami stwieldzenie clo splawowania samodzieinych funkcji w
budownictwie.

2 Sposrib przygoton'ania oferty
2.1. Ofelta powinna byi spor-z4dzonaw jpzyku polskini.
2.2.I(azdy Ofelent moze zlotyc tylko jedne1ofer.lg.
2.3.Wymagane dokumenty nalezy plzedstawid w folrnie olyginal6w albo kserokopii. I(azda
strona dokument6w zLolonych w formie oryginal6w musi byi parafowana. Dokumenty
zlo2one w formie kserokopii musze byc opalrzone klauzulq,,za zgodnosi z oryginalern,, i
poSwiadczone za zgodnoS6 z oryginzrlem przez Ofelcnta.
2.4. I{o szty przygotowania oferty pono si Oferent.
2'5.ofcrtp nale2y zloLy(. w zaklejoncj kopcrcie zaaclrcsowanej na aclres Zamawiaj4ccgo
tj. sprildziclnia Micszkaniowa ,,I{aclna',0 0- 341warszarva ul. Iladna 15 A
z zaznaczeniem:

,,oFIlR'l'A na : llcmont ci4gu picszcgo wzdluz budynku przy ul. Browarncj 6 w
Warszawic polcgaj4cy na wyburzeniu czpsci tarasu, wyhonaniu pochylni clla os6b
nicpclnosprawnych oraz rob6t ohladzinowych z plytcl< klinkicrorvych rv obrgbic tc.i
pochylni.
Nic otx,icrad przcd tcrmincm przctargu !"

3 Micjscc i tcrmin skladania ofcrty
Of-ertq nale?y zloLyc w siedzibie jak w pk<t. 2.5. clo dnia 09.07.2014r. clo eoalz. 13.00.4 osoby uprawnioncprzczzamav,iajQccgo clo kontaktu z ofercntami

osob4 uprawnion Eptzez zatnawtaiqcego do kontaktu z oferentami jest :

Slawonrir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pr.acy biura lub 607053101
5. 'l'crnrin zwi4zania z ofcrt1

Oferent jestzwtqzany ptzez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od claty sklaclania
Ofelt.

6. Moclyfikacja i rvycof:rnic ofcrt5,
6.1. Zadna z ofert nie moze byi zmodyfikowana po terminie sklaclania ofer"t
6.2' Modyfikacje lub wycofanie oferty. moze sklad ac wyLEcznie przed terminern sklaclania

ofert, w zaklejonej kopelcie, oznaczonej zgoclnie z punktem 2.5. z dopiskiem
,,Modyfikacj a" lub,,Wycofanie "

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofelt, sklaclane migclzy terminem sklaclania oferr a rermlneln
zw rqzanta ofelt4 ni e bqd4 uwzgl qdni ane.
7. Zabezpicczenic nalcZytego wykonania umowy
T.l.Zantawiaj4cy 2qda6 bEdzie od Oferenta, ktore go oferta zostala wybrzura jako

najkorzystniejsza, wniesienie zabezpteczenia nalczytego wykonania umowy w wysokoSci
5 

0Z wartoSci oferty/r,rslugi blutto.
T.2.zabezpieczenie musi byi wniesione w formie pienigznej, ewentualnie

za wykonan4 uslugq i zostanie zwr'6cone w termi'ie 21
rgkoj milgwarancj i na pisemne wystzpienie O ferenla.

potr4cone z faktur
dni po uplywie

8. Gwarancja
Wymagany mininranny 3 - Ietni ol<rcs grvarancji

9. Otwarcie ofert
9.1. Otwalcie ofert w dnia 09.07 .2074 r. /Sroda/ gotlz.14:00 w sieclzibie Zarnawiaj4cego.
9.2..Dopuszcza sip przeprowadzenie negocjacji z oferentarni po otwarciu ofert.
10. Ccna ofcrtorva



10'1. Umowa bEdzie obejrnowa6 caloSi lob6t w oparciu o Szczegolowy Kosztor.ys Rob6t -
wszystkie ceny zostan4podane w zlotych polskich,

l0.2'Oferent poda skladniki cenotw6rcze, stawki ,ceny, ceny jednostkowe, dla wszystkich
p.ozycji lob6t opisanych w Plzedmiocie zam6wienia i wymienionych w I(osztorysie
Slepym.

10'3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bqc14 oplacane przez WykonawcE w lamach
Umowy, powinny byi dol4czone do stawek, cen i ostat ecznej ceny oferty zlozonej
przez Oferenta.

10.4. Stawki i ceny oferowane przez Ofelenta bqd4 stale w oklesie trwania Umowv
i w zadnyrn plzypadku nie bqd4przedmiotem zanjan.

11. Ocena i porriwnanie ofcrt
1l.l.Aby oferta mogla byd uznana zawalnLpowinnlz byi spelnione uastQpuj4ce minimalne

wymagania:
a) Oferta bqdzie kompletna -dol4czone bqcl4 wszystkie wyrnagane dokumenly
b) oferent udzieli minimum 3 lat gwar.ancji na wykonane roboty.

11.2.Oferta powinna zawreral cenq ostateczn4. Stwierclzone blpdy arytmetyczne wykluczaj4
ofertg, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach molepocllegai ona korekcie .

1 1.3.Iftyteria oceny ofelty.
Opis kryteri6w, kt6lyrnr Zamawiaj4cy bqdzie siq kierowal przy wyborze ofert: kryterium

ceny max. 50 punkt6w, krytelium jako6ci (r'eferencje i walunki r:clzielonej gwarancji)
max. 45 punkt6w, kryterium czasll wykonania n-iax. 5 punkt6w.

72. Prawo Zamawia do su'oboclncgo wyboru oferty oraz clo oclstanicnia
od o.r"to.gu l'b i"go rni.troz.ri"nin b." oo,lnnin o*nn

l2'I. Zanawiaj4cy zastrzega sobie prawo do swoboclnego wyboru ofer.ty oraz prawo do
odst4pienia od plzetargu lub j ego uniewaznie nia bezpodania przy czyn.

l2'2. W przypadku odst4pienia od plzetargu lub jego uniewaznie nia ZanawiajEcy zawiaclomi
o tym wykonawc6w bior'4cych udzial w postEpowantuprzetargowym.

12.3. wyniki przetargu nie podlegaiE trybowi oclwolawczerru.
l2'4.W przypadku odstqpienia od przetargu lub jego uniewazmenia Zamawiajqcy nie jest

zobowiqzany do zwlotu jakichkolwiek kosztclw zwiqzanych z rlyl<onanielr i
przygotowaniem o fert przez Ofer-ent6w

ZAtr,ACZNIKI:

l.Formularz Ofeltowv.
.A,z.lloszrol'ys slepy.

3.Wzor Urnowy.
4. Specyfikacja Rob6t
5' Plojekt Techniczny - Koncepcja wylconanaprzezPracowniE Projektow4ARCFIMO

Marcin Moldzyriski.
6. Projekt Organizacji Rr_rchu

[\ -I(


