
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNTOW ZAMOWIBNIA
NA PRZEDMIOT ZITUOWIENIA

Przedmiote m Zamowtenia j est:

Remont ci4gu pieszego wzdhtit budynku przy ul. Browarnej 4 * Warszawie polegaj4cy
na wyburzeniu czgSci tarasu, wykonaniu pochylni dla os6b niepelnosp.o*ry.tr oiul
wykonaniu rob6t okladzinowych z plytek klinkierowych Argelith
r.szczeg6Lowy zakres rob6t jest zawarty w ,, Kosztorysie Slepym,, , Specyfikacji Rob6t,
Specyhkacji Technicznej, Projekcie Technicznym wykonanym przez pr-acowniE projektow4
ARCHMO Marcin Moldzyfiski.
Oferent przygotowuje I(osztorys Ofertowy w oparciu o I(osztorys Slepy w formie
szczeg6lowej.
2. Oczekiwany telmin wykonania rob6t w 3 miesiqce od podpisania Umowy. W ofercie
naIeLy p o dai termin prop onowan y pruez Wykonawc q.

3. Zakres rcbot oraz odpowiedzia.lnoSi Wykonawcy w zakresie objqtym proponowan4 cenQ
oferowan4 obej muj e takhe:
a. organizowanie i zagospodarowanie zapleczabudowy
b' po zalconczeniu rob6t doprowadzenie pomie szczeh, budynku oraz teLenu budowy do stanu

pi erwotne g o wr M z up oruqdkowaniem terenu bud owy,
c. transport technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz material6w

rozbi6rkowych do kontenera na gn)z.
d' wyst4pienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie zgody na zajgcie pasa ruchu

drogowego w celu prowadzenia lob6t do Zaruqdv,Dr6g Miejskich-ul. Chmielna 120 oraz
do Zaruqdu Teren6w Publicznych ul. podwale 23

e. kahdonzowe p o sprz4tani e terenu obj qte go rob otami
f' Wykonanie wszelkich rob6t zabezpieczaj4cych wynikajqcych z Projektu Organizacji Ruchuna czas budowy. pochylni i innych rob6t remontowych oraz przyirr6cenia stanu

pielwotnego nawierzchni pozostajqcych w bezpoSrednim s4siedztwie realizacji rcbot
zasadntczych a nalel4cych do instytucji wymienionych w punkcie 3 litera d.

4' Oferent zobowrqzany jest zapoznac sip przed zlozentemoferty z dokumentacjqprzetargowg
oraz za\<tesem rob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po wybraniu oferty w drodze
przetatgu zmrany nie bEd4 uwzglEdniane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siE
korekty wynikajqce z uzasadnionych pruyczyn np. w istotnych r6znicach pomiqdzy
szczegolov,"Jm przedmiarem ujptym w kosztorysie Slepym rob6t a stanem faktycznym. 

-

INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

l. Dokumenty wchodz4ce w sklad oferty:
o ferta zlo 2ona przez wykonawc E p o winna zaw ier ac nastqpui 4c e dokumenty :

a. Formularz Ofertowy (ak w zaLqcznil<u)
b. Szczeg6lowy I(osztorys ofertowy opracowany zgodnie z zalqczonym

Kosztorysem Slepym
c. Zalwradczenie o wpisie do ewidencjr dzialalnoSci gospo d,arczej lub wypis z rejestrud. OSwiadczenie o nie zaleganiuw oplaceniu podatk6w do UrzEdu Skarbowego z tytulu

prowadzenra dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu podatli6w do
Ulzpdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.

e. Druk DRA dla plowadzonej firmy.
f. OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu siq ze stanem fal<tycznym w miejscu przyszlych

rob6t
g. Wykaz terze dotyc zqcym r.ob6t przy rcalizacji



taras6w, okladzin z plyek klinkierowy ch a zwlaszcza wykonczefl nawie rzchnt i posadzek
plytkami Argelith w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zbiorowego
zakwaterowania lub u?ytecznofici publicznej wykonywanych w ci4gu 5- ciu ostatnich lat.h. Refelencje.

i. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwrerdzaj4ce,ze osoba kierujqca robotarni
posiada wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzieinych funkcji w
budownictwie.

2 Spost6b przygotowania oferty
2.1. Oferta powinna byi sporz4dzonaw jpzyku polskim.
2.2.Kahdy Oferent mohe zLotyc tylko jednqofertq.
2.3.Wymagane dokumenty naleLy przedstawi6 w formie oryginatr6w albo kserokopii. Kazda
strona dokument6w zl,o2onych w formie oryginal6w musi by6 parafowana. Dokumenty
zlozone w formie kserokopii muszq byc opatrzone klauzulq,,za zgodnosi z oryginalem,, i
po5wiadczone za zgodnoS6 z oryginalem przez Oferenta,
2.4. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
2.5.Ofertg naleZy zloLy(, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiajqcego
tj. spd,ldzielnia Mieszkaniowa ,,Radna"00- 341warszawa ul. Radna 15 A
z zaznaczeniem:

,,OFERTA na : ,, Remont ci4gu pieszego wzdluit budynku przy ul. Browarnej 4 w
Warszawie polegaj4cy na wyburzeniu czpsci tarasu, wykonaniu pochylni dla os6b
niepelnosprawnych oraz wykonaniu rob6t ohladzinowych z plytek klinkierowych
Argelith"
Nie otwierai przed terminem przetargu !,,

3 Miejsce i termin skladania oferty
OfeltE nale2y zloZyc w siedzibie jak w pkt. 2.5.
4 osoby uprawnion e przez zamawinjQcego do kontaktu z oferentami

o sobq uprawnionq przez zamaw rajqce go do kontaktu z oferentami j est :

Slawomir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biura lub 607053101
5. Termin zwi1zania z ofert4

Ofelent jest zwiqzany przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty skladania
Ofert.

6. Modyfikacja i wycofanie oferty
6.1. zadnaz ofert nie moze byi zmodyfikowana po terminie skladania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, moze skladai wyl4cznie przedterminem skladania

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

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofelt, skladane miEdzy terminem skladania ofert a terminem
zwiqzania ofert4 nie bqd4 uwzglEdniane.
7. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy
J.l.Zamawiaj4cy Zqda1, bpdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystntejsza, wniesienie zabezpreczenianale?ytego wykonania umowy w wysoko5ci
5% wartoSci oferty/uslugi brutto.

T.Z.Zabezpieczenie musi by6 wniesione w formie pieniEznej, ewentualnie potrqcone z faktur
za wykonan4 uslugg i zostanie zwr6cone w terminie 2I dni po uplywie
lqkoj mi/gwarancj i na pisemne wystqpienie O ferenta.

8. Grvarancja
Wymagany minimalny 3 - letni okres gwarancji

9. Otwarcie ofert
9.1. Otwarcie ofert w dnia 20.07.2014 r. lSrod,al gotlz.14:00 w siedzibie Zamawiajqcego,
9.2.'Dopuszcza sipprzeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.
10. Cena ofertowa



10.1. Umowa bEdzie obejrnowa6 caloSi rob6t w opalciu o Szczeg6\owy Kosztorys Rob6t -
wszystkie ceny zo stan4 podane w z\oty chpolskich.

l0.2.Oferent poda skladniki cenotw6rcze, stawki ,ceny, ceny jednostkowe, dla wszystkich
p.ozycji rob6t opisanych w Przedmiocie zam6wienia i wymienionych w Kosztorysie
Slepym.

10'3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bEd4 oplacane przez Wykonawcq w ramach
Umowy, powinny by6 dolqczone do stawek, cen i ostat ecznej ceny oferty zlo1onej
przez Oferenta.

10.4. Stawki i ceny oferowane przez Oferenta bEd4 stale w okresie trwania Umowy
i w zadnym przypadku nie bqd4przedmiotem zamian.

11. Ocena i porrSwnanie ofert
1l'l.Aby oferta rnogla byc uznana zawahnau powinny byi spelnione nastgpujece minimalne

wymagania:
a) oferta bEdzie kompletna -dotr4czone bqd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) oferent udzieli minimum 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

ll'2.Oferta powinna zawierac cenE ostateczn4. Stwierdzone btEdy arfimetyczne wykluczaj4
ofertE, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach moae podlegai ona korekcie.

1 1.3.Iftyteria oceny oferty.
Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj4cy bqdzie siE kierowal przy wyborze ofert: kryterium

ceny max. 50 punkt6w, kryterium jakoSci (referencje i warunki r-rdzielonej gwar.alcji)
max. 45 punkt6w, kryterium czasu wykonania max. 5 punkt6w.

12. do swobodn wyboru ofer
aznren odania

12.1. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do
odstqpieni a o d przetar gu lub j ego uniewaznie nia b ezpodania przy czyn.

12.2. W przypadku odstqpienia od przetargu lub jego uniewaznienia Zamiwiajqcy zawiadomi
o tym wykonawc6w bior4cych udzial w postEpowanruprzetargowym.

1 2. 3. Wyniki pr zetar gu nie po dlegaj E trybowi o dwolawc zemu.
12.4.W przypadku odstqpienia od przetargu lub jego uniewaLnienta Zamawiajqcy nie jest

zobowilzany do zwrotu jakichkolwiek koszt6w zwiqzanych z wykonaniem i
przygotowaniem ofert przez Oferent6w

ZAtr,ACZNIKI:

l.Folmularz Ofertowy.
,4,z.rloszrorys 5lepy.

3.Wzor Umowy.
4. Specyfikacja Rob6t
5. Specyfikacja Techniczna
6' Projekt Techniczny - Koncepcja wykonanaprzezPracownig projektow4ARCFIMO

Marcin Moldzyriski.
7. Projekt Organizacji Ruchu


