
SI'B CYFIKAC JA IS T O TNY C I{ WARUNXoW ZENNOWIENIA
NA PnzBDMror zevr6wlBNrA

Przedmiote rn Zarnowieni a j est:

Iloboty budowlanc - przcbudowa czgsci korytarza oraz pomi eszczcfr gospodarczych
w zwi4zlru ze zmian4 sposobu u2ytkowania na lol<al u2ytkowy, przebudowa schod6w
wejSciowych wraz z wykonaniem pochylni dla os6b niepelnosprawnych, przebudowa
Smietnil<6w i pomicszczenia gospoclarczego, roboty rcmontowc torvarzysz4cc w
budynku micszl<alnym wiclorodzinnym prz1, y1. Itadncj Zl4w Warszawic.

I.Szczegolowy zakres rob6t jest zawarty w Plojekcie Technicznym,przedmiarze rob6t.

Ofelent przygotowuje Kosztorys Ofertowy w oparciu o przedmiar robot w formie
szczegolowej.
2. Oczel<twany termin wykonania rob6t w 5 miesigcy od podpisania Umowy. W ofercie
nale?y p o dai telmin prop onowan y pr zez Wykonawc A.

3. Zakres robot oraz odpowiedzialnoS6 Wykonawcy w zakresie objgtym proponowanq cen4
oferowan4 obej rnuj e takhe:
a. organizowanie i zagospodarowan re zaplecza budowy
b' po zakonczeniu rob6t doprowadzenie pomieszczen, br,rdynkr-r oraz terenu budowy do stanu

pielwotne go wraz z up orz4dkowaniem terenu bud owy.
c. transpot't technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz material6w

lozbi6r'kowych do kontenera na grllz.
d' zakup dziennika budowy, tablicy kierownika budowy, zgloszente rczpoczEcia rob6t wraz z

zal4cznrkami do PINB
d. wyst4pienie z wnioskiem o wydanie zezwolenta i r-rzyskanie zgody na zajqcie pasa ruchu

drogowego w celu plowadzenia lob6t do wlaSciwego ZarzqdLr Dr6g lv,b Zarzqdu Telen6w
Publicznych ul. Podwale 23

e. l<ahdor azowe pospl'z4tanie terenu obj gtego lobotami
f. Wykonanie w ramach oferty wszelkich lob6t zabezpieczaj4cych wynikaj4cych z pr.ojektu

Organizacji Ruchu na czas budowy, schod6w, pochylni, itd. i innych rob6t remontowych
otaz przywr6cenia stanu pier'wotnego nawierzchni pozostaj4cych w bezpoSrednim
s4siedztwie rcalizacjt rob6t zasadmczych a nalel4cych do instytucji wymienionych
w punJccie 3 litera d., dotyczy zakupu i montazu barier, znak6w dlogowych, tabliczek itd.,
itp.

4. Oferent zobowi4zany jest zapoznac sig pr'zed zlo2eniem ofelty z dokumentacjEprzetargow4
oraz zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po wyblaniu oferty w drodze
ptzetargu zrniany nie bgd4 uwzglgdniane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siE
korekty wynikaj4ce z ttzasadmonych ptzyczyn np. w istotnych r6anicach pomigdzy
szczegolowyrn przedrniarem ujgtym w kosztorysie ofertowym a stanern faktyczlym.

INSTRUKCJA DLA OFIi,ITENTOW

Dokumcnty wchodz4ce w shlad oferty:
o ferta z\o Zona pr zez Wykonawc a p o winna zaw rer a6 nast gpuj 4c e c1 okumenty :

Formularz Ofertowy (jak w zalqczntku)
Szczeg6lowy I(osztorys ofertowy opracowany zgodnie z zal4czonym
przedrniarem rob6t
Zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospo darczej lub wypis z rejestr.u
OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu

t.

I.
b.

c.

d.



prowadzenta dzialalnoSci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do
Urzqdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu sklaclek ZUS.

c. Druk DRA dla prowadzonej firmy.
f. OSwiadczenie ofelenta, o zapoznaniu sig ze stetnem faktycznym w miejscu przyszlych

rob6t
g. Wykaz minimum 2 robot o podobnym charakterze i wartoSci nie mniejsz ej ni|350 tys.

netto kazda, dotycz4cych rob6t przy rcahzacji lemont6w w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, zbiorowe go zakwaterowania lub u?yteczno Sci publicznej
wykonywanych w ci4gu 5- ciu ostatnich lat.

h. Referencje.
i. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwierclz aj4ce, ze osoba kieruj4ca robotami

posiada wymagane przepisami stwieldzenie do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.

2 Spos6b przygotowania oferty
2.1. Ofelta powinna byi sporz4dzona w jgzyku polskim.
2.2.Ihhdy Ofelent moZe zloLyc tylko jedn4 ofeltg.
2.3.Wymagane dokumenty nale2y przedstawii w formie oryginal6w albo kserokopii. I(azda
strona dokument6w zlohonych w folrnie olyginal6w musi by6 palafowana. Dokumenty
zlolone w formie kserokopii mlrsz? byc opatrzone klauzul1 ,,za zgodnoSi z oryginalem" i
poSwiadczone zazgodnoSd z oryginalem ptzez Oferer-rta.
2. 4. I(oszty przy gotowania oferty pono si Oferent.
2.5.Ofertg nalc2y zloiry(, w zaklejoncj kopercic zaadlesowanej na adres Zamawiajqcego
tj. Spd,ldziclnia Micszkaniowa,,Radna"00- 341 warszawa ul. Raclua l5 A
z zaznaczeniem:

,,OFER'I'A na : ,,Roboty budorvlanc - przcbuclowa czgsci l<or;,tarza oraz pomi eszczeir
gospodarczych w zwi4zku ze zmian4 sposobu uzytkowania na lokal u2ytkowy,
przebudowa schodriw wejSciowych wraz z wykonanicm pochylni clla os6b
nicpelnosprawnych, przebudon,a Smictnik6w i pomieszczcnia gospodarczego, roIoty
remontowc towarzysz4ce w budynl<u nicszhalnym rviclorodzinnym przy ul. Radnej 2/4
rv Warszawic"

Nic otwicra(przed tcrminem przetargu !"

3 Miejscc i termin skladania ofcrty
ofertg nalezy zlozyc w siedzibie jak w pkt. 2.5. do crnia 23.09.2014r. do eodz. 13.00.
4 osoby uprawnionepyzez Zamalr,iajQccgo clo kontaktu z c)fcrcntami

osob4 uprawnion4przezzamawrajqcego do kontaktu z oferentami jest :

Slawomir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biura lub 607053101
5. 'f crmin zwiqzania z ofert4

Oferent jest zwiqzany przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od datv skladania
Ofert.

6. Modyfikacja i wycofanic ofcrty
6,1. zadna z ofert nie moze byi zmodyhkowana po terminie sktadania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, rto?e skladai wyl4cznie przed,telminem skladania

ofert, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 2.5. z dopiskiem
,,Modyfikacja" lub,,Wycofanie"

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane migdzy telminem skladania ofert a terminem
zwi4zania ofert4, nie bgd4 uwzglgdniane.
7 . Zab ezpieczcnic nale2ytego lvyl<onania umowy
T.l.Zamawiaj4cy Zqdac bgdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybr.ana jako

najkorzystnrejsza, wniesienie zabezpteczenia nalezytego wykonania urnowy w wysokoSci
5% wartoSci ofelty/uslugi brutto.
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T.Z,Zabezpieczenie musi byi wniesione w fonnie pienigznej, ewentualnie potr4cone z faktur
za wykonan4 uslugg i zostanie zwr6cone w terminie 2I dni po uplywie
lgkoj rni/gwarancj i na pisemne wyst4pienie Oferenta.

8. Gwarancja
Wymagany minimalny 3 - lctni okres gwarancji

9, Otwarcie ofert
9.1. Otwarcie ofert w dnia 23.09.2014 r. /wtorcl< I gorJz.14:00 w siedzibie Zamawiajqcego.
9.2..Dopuszcza siQ przeprowadzenie negocjacji z ofelentami po otwarciu ofert.
10. Ccna ofertowa
10.1. Umowabgdzie obejmowai caloS6 rob6t w oparciu o Szczegolowy Kosztorys Rob6t -

wszystkie ceny zostan4 podane w zlotych polskich.
l0.2.Oferent poda skladniki cenotw6rcze, stawki ,ceny, ceny jednostkowe, dla wszystkich

p.ozycji rob6t opisanych w Przedmiocie zam6wienia i wyrnienionych w I(osztorysie
Slepyro.

10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bgcl4 oplacane przez Wykonawcg w ramach
Umowy, powinny byc dolEczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zlo1onej
ptzez Oferenta.

10.4. Stawki i ceny ofelowane przez Oferenta bgd4 stale w okresie trwania Umowy
i w zadnym przypadku nie bEd4 przedmiotem zamian.

11. Ocena i por6rvnanie ofert
11.1.Aby oferta mogla by1, uznanazawahnq, powinny byi spelnione nastgpuj4ce minimalne

wymagania:
a) oferta bgdzie kompletna -dol4czone bgd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) oferent udzieli minimum 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

ll.2.Ofelta powinna zawieral ceng ostateczn4. Stwierdzone blgdy atytmetyczLre wykluczaj4
ofertE, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach moae podlegai ona korekcie,

1 1.3.Ikyteria o ceny oferty.
Opis kryteri6w, kt6rymt Zamawiajqcy bqdzie sig kierowal przy wybo rze ofefi: kryterium

ceny lnax. 50 punkt6w, krytelium jakoSci (r'eferencje i warr.rnki udzielonej gwarancji)
rnax. 45 punkt6w, kryterium czasuwykonania max. 5 punkt6w.

L2. Praw awiaiaccso cl wobodncso
u lub ,nIcnIa

ofcrtv oraz do
odania Drzvczvn

I2.1. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do
o dstqp i eni a o d pr zetar gu lub j e go uni ewazni e nta b ez p o clania pr zy czy n.

12.2. W przypadku odst4pienia od plzetargu lub jego uniewaznienta Zamawiaj4cy zawiadomi
o tyrn wykonawc6w bior4cych udzial w postgpowaniuprzetargowym.

12.3. Wyniki przetargu nie podlegaj4 trybowi odwolawczemu.
12.4.W przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewahmema Zamawiajqcy nie jest

zobowi?zany do zwrotu jakichkolwiek koszt6w zwi4zanych z wykonaniem i
przygotowani em ofert pr zez O ferent6w

l2.5.Zatnawiaj4cy zastrzega sobie prawo do wyl4czenia dowolnego zakresu rob6t objgtych
przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

ZAI,ACZNIIfl:

1.Formulalz Ofeltowy.
2.Przedmiar rob6t.
3.Wzor Umowy.
4. Projekt Techniczny
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