
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WAITUNKOW ZAM6WIENIA
NA I'RZEDMIOT ZAMOWIBNIA

Przedmiote m Zamowrenia j est :

Remont ci4gu pieszego wzdluiL budynku przy ul. Browarnej 6 polegaj4cy na wyburzeniu
czgsci tarasu, wyhonaniu pochylni dla os6b niepelnosprawnych

i 'Szczeg6lowy zakres rob6t jest zawarty w przedmiarze rob6t , Specyfikacji Rob6t, projekcie
Technicznym - Koncepcji wykonanej pruez PracowniE Projiktow4 ARCHMO Marcin
Moldzyf,ski.
Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy w oparciu o Kosztolys Slepy w fbrmie
szczeg6lowej.
2. Oczekiwany termin wykonania rob6t w 3 miesi4ce ocl podpisania Umowy. W ofercie
naleLy podai termin proponowany przez WykonawcE.

3' Zakres tobot oraz odpowiedzialnoSi Wykonawcy w zakresie objEtym proponowan4 cene
oferowan4 obej rnuj e takhe :

a. organizowanie i zagospodalowan te zapleczabuclowy
b' po zakonczentu rob6t doprowadzenie pomie szczen,tudynku oraz ter-enu budowy do stann

pierwotnego wtaz z uporz4dkowaniem terenu budowy.
c' transport technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz matedal6w

rozbi6rkowych do kontenela na gruz.
d' wyst4pienie z wnioskiern o wydanie zezwoleniai uzyskanie zgody na zajEcie pasaruchu

drogowego w celu prowadzenia rob6t do Zaruqdt Dr6g Miejskich ul. Chmlelna I20 oruz
do Zarzqdu Teren6w Publicznych ul. podwale23

e. kahdoruzowe p o sprz4tanie ter.enu obj Ete go robotami
f. Wykonanie wszelkich rob6t zabezpieczaj4cych wynikaj4cych z Projektu Or-ganizacji Ruchu

na czas budowy pochylni i innych rob6t remontowych otaz przywr6cenia stanu
pierwotnego nawierzchni pozostaj4cych w bezpoSlednim s4siedztwie realizacji rob6t
zasadniczych a nalel4cych do instytucji wymienionych w pulkcie 3 litera d.

4' Oferent zobowiqzany jest zapoznac siE przed zlozeni,emoferty z dokumentacjqprzetargowe
oraz zaktesern lob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po wybraniu oferty w drodze
przetargu zmrany nie bgdq uwzglEdniane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sip
korekty wynikaj4ce z uzasadmonych przyczyn np. w istotnycir r-6znicach pomiEdzy
szczeg6lowyrn przedmialem ujEtym w kosztorysie Slepym rob6t a stanem faktycznym.

INSTRUKCJA DLA OFIIRIINT6W

I)okumcnty wchodz4ce w sklad ofcrty:
o ferta zLo 2o na przez wyko nawcq p o winna zawier ac nastqpuj qc e do kumenty :

Formularz Ofertowy (ak w zalqczntku)
Szczeg6lowy I(osztorys ofertowy opracowany zgodnie z zalqczonym
Kosztorysem Slepym
Zafwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub wypis z rejestru
OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do UrzEdu Skarbowego i tytutu
prowadzenra dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu podatli6w do
UrzEdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.
Druk DRA dla prowadzonei firmy.
Oswiadczenie oferent u, o tupotnaniu siq ze stanem faktycznym w miejscu przyszlych
1'O tlOt

Wykaz minimum 2 rob6t o podobnym charakterze dotyczqcymrcbotprzy rcalizacji
taras6w, Scian zelbetowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zbiorowego

a.

b.

l.

c.

d.

e.

f.

h' lltr



zakwaterowania lub r-rZytecznoSci publicznej wykonywanych w ci4gu 5- ciu ostatnich lat.
h. Referencje.
i. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwieldzaj4ce, ze osoba kierr.rj4ca r-obotami

posiada wymagane przepisarni stwierdzenie do sprawowania samodzieinych funkcji w
budownictwie.

2 Sposd,b przygotowania oferty
2.1. Ofeftapowinna byi sporz4dzonaw jpzyku polskim.
2.2. Kahdy Oferent moze zLotyc tylko jedn4 ofertp.
2.3.Wyrnagane dokumenty nalezy przedstawii w folmie oryginal6w albo kserokopii. Kazda
strona dokument6w zlolonych w formie oryginal6w rnusi byi parafowana. Dokurnenty
zloaone w formie kserokopii muszq byc opatrzone klauzulq ,,za zgodnoSi z oryginalem" i
poSwiadczone za zgodnoSc z or.yginalem ptzez Ofelenta.
2.4. Ko szty przygotowania ofer.ty pono si Oferent.
2.5.Ofertp nale2y zloLy(' w zaklejoncj kopercie zaaclresowanej na adres Zamawiajqcego
tj. sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,Radna"00- 341 warszawa ul. Rarlna 15 A
z zaznaczeniem:

,,ol-ER'rA na : Remont ci4gu pieszcgo wzdlfir budynku przy ul. Browarncj 6 w
Warszawie polcgaj4cy na wyburzcniu czpsci tarasu, wykonaniu pochylni clla os6b
niepelnosprawnych .

Nie otwiera(. przed terminem przetargu !"

3 Miejsce i tcrmin skladania ofcrty
ofertE nale?y zloLyc w siedzibie jak w pkt. 2.5. do clnia 24.07.2014r. do sodz. 13.00.4 osoby uprawnion e przez zamnwiajacego do hontaktu z oferentami

osob4uprawnionqprzezzamawtaiqcego do kontaktu z oferentami jest :

Slawomil Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biura lub 607053101
5. Icrmin zwi4zania z ofert4

Oferent jest zwiqzany przez okles 30 dni kalendarzowych liczonych od daty skladalia
Ofert.

6. Modyfikacja i wycofanic oferty
6.1. Zadna z ofert nie moze byi zmodyfikowana po telminie skladania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, mohe skladai wylEcznie przed.terminem skladania

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

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane migclzy terminem skladania ofert a terminem
zwtqzania ofert4 nie bqd4 uwzglEdniane.
7. Zabezpieczcnie nale2ytego wykonania umowy
T.l.Zamawiaj4cy 2qda(, bqdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenianalezytego wykonania umowy w wysokoSci
5% wartoSci oferty/uslugi brutto.

T.Z.Zabezpieczenie rnusi by6 wniesione w formie pieniEznej, ewentualnie potr4cone z faktur
za wykonan4 uslugE i zostanie zwr6cone w terminie 21 clni po uplywie
r'gkojmi/gwarancj i na pisemne wyst4pienie Oferenta.

8. Gwarancja
Wymagany minimalny 3 - lctni okres gwaranc.ii

9, Otwarcie ofcrt
9.1. Otwarcie ofert w dnia 24.07.2014 r. lczwartcl<l godz. 14:00 w siedzibie

Zamawrajqcego.
9.2..Dopuszcza sipprzeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.
10. Cena ofertorv:r
10.1. Urnowa bqdzie obejmowai caloS6 rob6t w oparciu o Szczegolowy I(osztor.ys Rob6t -

wszystkie ceny zo stanq podane w zLoty chpolskich.

Jttf"r



10'2'Oferent poda skladniki cenotw6rcze, stawki ,ceny, ceny jednostkowe, dla wszystkich
p.ozycji rob6t opisanych w Przedmiocie zam6wienia i wymienionych w I(osztor.ysie
Slepym.

10'3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bgd4 oplacane przez Wykonawcq w ramach
Umowy, powinny by| dolqczone do stawek, cen i ostat ecznej ceny oferty zlo1onej
przez Ofer.enta.

l0'4' Stawki i ceny oferowane przez Oferenta bgd4 stale w okr-esie trwania Umowy
i w zadnym przypadku nie bqd4przedmiotem zamian.

11. Ocena i por6wnanie ofert
1 1' l'Aby oferta mo gla by c uznana za w ahn4 powinny byi spelnione nastEpuj 4ce minimalne

wymagania:
a) oferta bqdzie kompletna -dolqczone bqdE wszystkie wymagane dokumenty
b) ofe'ent udzieli minimum 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

1l.2.Oferta powinna zawierac cenq ostateczn4. Stwieldzone blqdy arylmetyczne wykluczaj4
ofertE, aw szczegolnych uzasadnionychprzypadkach moze podlega6 o1a korekcie.

1 1.3.Kryteria oceny oferty.
Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj4cy bqdzie siq kierowal przy wborze ofert: kryterium

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

L2. Pra mawla o srvobodlcgo wybot.u ofe
tarsu lu unicwa2nienia bez podania

l2'l' Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do swoboclnego wyboru oferty oraz prawo do
o dst4pienia o d, przetar gu lub j ego uniewaznie nia b ezpodania pruy czyn.

12.2. W przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewaznie nii Zamawiajqcy zawiadomi
o tym wykonawcow bior4cych udzial w postEpowaniu przetargowym.

1 2.3. Wyniki przetar-gu nie podl e gaj 4 tr.ybowi o dwolawc zemu.
I2.4.w przypadku odstqpienia od plzetargu lub jego uniewaamenia Zamawiajqcy nie jest

zobowrqzany do zwrotu jakiclikolwi ft koszt6w zwiqzanych z wykonaniem i
przygotowaniem ofert przez Ofer.ent6w

ZL\,ACZNTKI:

l.Formularz Ofeltowv.
2.Przedmrar rob6t.
3.Wzor Umowy.
4. SpecyfikacjaRobot
5' Proj ekt Techniczny - Koncepcj a wykonan a przez Pracowniq proj ektowq ARCHMO

Marcin Moldzyfski.
6. Projekt Organizacji Ruchu
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