
SPECYFIKACJA ISTOTNYCI{ WARUNKOW ZAMOWIENIA
NA I'nzEDMIor zaivrOwIENIA

Przedmiotem Zam6wienia j est:

Przebudowa szybu windowego w budynku mieszl<alnym wielorodzinnym przy
ul. Radnej 9 Warszawie.

1'Szczeg6lowy zakres rob6t jest zawarty w Projekcie Technicznym wykonanym przez
PlacowniE Projektow4 ARCHMO Marcin Moldzyriski, przedrniar-ze rob6t , Specyfikacji
Technicznej , wytycznych projekto!\rych szybu firmy Thyssen Iftup - producenta, wykonawcy
windy,
oferent przygotowuje Kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar rob6t w formie
szczeg6lowej.
2' oczekiwany termin wykonania rob6t w 1,5 miesi4ca od podpisania Umowy. W ofercie
nale?y p o dai termi n prop o nowan y pr zez WykonawcE.

3' Zakres robot oraz odpowiedzialnoS6 Wykonawcy w zakresie objptym proponowane cen4
oferowanE obej muj e takhe:
a. organizowanie i zago spodarowan re zaplecza budowv
b' po zakonczenru rob6t doprowadzenie pomie szczen,tudynku oraz teLenu budowy do stann

pierwotnego wraz z uporzqdkowaniem terenu budowy.
c' transport technologiczny material6w w rniejsce wbudowania otaz material6w

rozbi6rkowych do kontenera na grLrzlub samochodu samowyladowczego.
d' zgloszenie wykonania rob6t we wlaSciwym PINB wraz ze wszystkim i zalqcznikami,

prowadzenie dziennika budowy, zgloszenie zakonczenia rob6t wraz ze wszystkimi
ni e zb q dnym i zalqc znikami.

e. f<aLdorazowe posprz4tanie terenu objEtego robotami, szczeg6lnie klatki schodowej
f' wykonanie wszelkich rob6t zabezpieczaj4cych tj. m. in. budowg pomost6w roboczych lub

.usztowafi wewn4trz szybu dla potrzeb realizacji rob6t, itd., itp.
4' ofelent zobowiqzany jest zapoznac siE plzed zlozeniem ofe,rty z dokurnentacj4 przetargow4

oraz zakresern rob6t do wykonania i sposobern ich wyceny. Po wyblaniu oferty w Oroaze
ptzetargu zmiany nie bqd4 uwzglqdniane. W uzasadnionych przypaclkach dopuszcza siq
korekty wynikajEce z uzasadnionych przyczyn np. w istotnych r6znicach pomiqdzy
szczegolowym przedmiarem ujqtym w kosztorysie Slepym rob6t a stanem faktycznym.

INSTRUKCJA DLA OFI'RENTOW

Dokumenty wchodz4ce w sklad oferty:
o ferta zloZona ptzez wykonawcq p owinna zawier ac nastEpui qc e do kume'ty :

Formularz Ofeltowy (ak w zaLqcznil<u)
Szczeg6lowy Kosztorys ofertowy opracowany zgoclnie z zalqczonym
przedmiarern lob6t
TaSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lr,rb wypis z rejestru
OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do UrzEdu Skarboweg o )tytr+r,
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w opiaceniu podatllw do
Urzgdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.
Druk DRA dla prowadzonej firmy.
OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu siE ze stanem faktycznym w rniejscu przyszlych
l'otlot
Wykaz minimum 2 tob6t o podobnym charakterze dotyczqcym rob6t przy realizacji
szyb6w windowych, konstrukcji stalowych itp. w buclynkach mieszkalnych
wieloro dzinnych, zbiorowe go zakwaterowania hb uzyteczno sci publicznej
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wykonywanych w ci4gu 5- ciu ostatnich lat.
h. Referencje.
i' Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwierdzaj4ce, ze osoba kieruj4ca robotami

posiada wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzieinych funkcji w
budownictwie.

2 Spos6b przygotowania oferty
2.1. Oferta powinna by6 sporz4dzonaw jpzyku polskirn.
2.2.Kaldy Oferent mole zlozyc tylko jedn4ofertq.
2'3'Wyrnagane dokumenty nalezy przedstawii w folmie oryginal6w albo kserokopii. Kazda
strona dokument6w zlo2onych w formie oryginal6w musi byi parafowana. Dokumenty
zloaone w formie kserokopii musz4 byc opatrzone klauzulq,,za zgodnoS6 z oryginalem,, i
poSwiadczone za zgodnofic z oryginalem przez Oferenta.
2. 4. Ko szty przygotowania oferty pono si Oferent.
2'5'ofertp nale2y zloiry( w zaklejonej kopercie zaadlesowanej na adres Zamawiajqcego
tj. Sp6ldzielnia Mieszl<aniowa,,Radna"00- 341 warszawa ul. Radna l5 A
z zaznaczeniem:

"OFERTA na : Przebudowg szybu windorvego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Radnej 9 Warszawie .

Nie otwierad przed terminem przetargu !"

3 Miejsce i tcrmin skladania oferty
Ofeltp nalezy zloZyc w siedzibie jak w pkt. 2.5.
4 osoby uprawnion e pyzez ZamawiaiQcego do l<ontaktu z oferentami

osob4 uprawnion qptzez zamawraiqcego do kontaktu z oferentami j est :

Slawomir Pawlil<. 22 8266052 w godzinach pracy biura lub 6070531015. I'ernrin zwi4zania z ofert4
Oferent jest zwrqzany przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty skladania
Ofert.

6. Modyfil<acja i wycofanie oferty
6.1. zadna z ofert nie moze byi zmodyfikowana po terminie skladania ofert
6'2' Modyfikacje lub wycofanie ofelty, 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 miqdzy terminem skladania ofbrt a terminem
zw rqzania ofert4 nie bqd4 uwzglqdniane.
7. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy
7 'l' Zqda(, bEdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana jako

s za, wni e si enie zab ezpieczenia nal e zyte go wykonani a um owy w wys olio S ci
ferty/uslugi br-utto.

7'2'Zabezpieczenie musi byi wniesione w formie pieniEznej, ewentualnie potr4cone z fakturza wykonan4 uslugE i zostanie zwr6cone w terminie 2\ dni po uplywie
rEkoj mi/gwar-ancj i na pi semne wyst4pienie Oferenta.

8. Gwarancja
Wymagany minimalny 3 - letni okres gwarancji

9. Otwarcie ofcrt
9.1. Otwarcie ofert w dnia 29.07.2014 r. lczwartev godz. 14:00 w siedzibie

Zamawrajqcego.
9.2..Dopuszcza sigprzeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.
10. Cena ofertow:r
10'1. Umowa bpdzie obejmowa6 caloSi rob6t w opalciu o Szczegolowy I(osztorys Rob6t -

ws zystkie ceny zo stan4 p o dane w zloty ch polski ch.
10.2.Ofelent poda skladniki cenotw6rcze, stawki ,ceny, ceny jednostkowe, dla wszystkich
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p.ozycii rob6t opisanych w Przedmiocie zam6wienia i wymienionych w Kosztorysie
Slepym.

10'3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bpd4 oplacane przez WykonawcE w ramach
Umowy, powinny byd dolqczone do stawek, cen i ostat ecznej ceny oferty zlo1onej
przez Oferenta.

l0'4' Stawki i ceny oferowane pruez oferenta bpdq stale w okresie trwania Umowy
i w zadnym przypadku nie bEcl4przedmiotem zamian.

11. Ocena i por6wnanie ofert
1l'l'Aby oferta mogla byt uznana zawazn4 powinny by6 spelnione nastqpujqce minimalne

wymagania:
a) oferta bEdzie kompletna -dol4czone bqd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) ofer'ent udzieli minimum 3lat gwarancji na wykonane roboty,

Il.Z.Oferta powinna zawrerac cenq ostateczn4. Stwierdzone blgdy arytmetyczne wykluczaj4
ofertE, aw szazegolnych uzasadnionychprzypaclkach rloze podlegai ona korekcie.

I l.3.Kry.teria o ceny oferly.
opis kryteli6w, kt6rymi Zamawraj4cy bqdzie siE kierowatr przy wyborze ofert: kryterium

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

12. o Znm
rzetargu lub i

obodn boru
aznten odan

oraz do ocl

n

l2'l' Zamawiajqcy zasttzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz plawo do
odst4pienia od przetalgu lub j ego uniewaznie nia bezpodania przy czyn.

l2'2' w przypadku odst4pienia od plzetargu lub jego uriewaznieni Zu^u*raj4cy zawiadomi
o tym wykonawc6w bior4cych udzial w postqpowaniuprzetargowym.

12.3. Wyniki przetargu nie podlegajq trybowi odwolawc zemu.
l2'4'W przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewaznienia Zanawrajqcy nie jest

zobowrqzany do zwrotu jakichkolwiek koszt6w zwiqzanych z wyl<onaniem i
przygotowaniem ofefi przez O fer.ent6w

ZAtr-ACZNIKI:

1.Folmularz Ofertowy.
2.Przedrmar rob6t.
3.Wzor Urnowy.
4. Specyfikacja Techniczna
5. Proj ekt Techniczny wykonany przez pracowniE proj ektow4 ARCHMO

Marcin Moldzyriski.
6,Wfiyczne projektowe wykonawcy windy firmy Thyssen IGup
7. I(opia pozwolenia na budowg


