
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIBNIA
NA PRZEDMIOT ZAMOWIBNIA

budowy do

material6w

Wykonanie i montai podno6nika towarowo-osobowego na tansie pny
ul. Browarnei 6 w Warszawie zgodnie z proiektem technicznym
wykonanym przez firmq Archmo.

I. Szczeg6Nowy zaktes rob6t jest zawarty w ,,Kosztorysie Slepym", Specyfikacji Rob6t,
Specyfikacji Technicznej, Projekcie Technicznyrn wykonanym przez Pracownig
Projektow4 ARCHMO Marcin Moldzyfski. Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy w
oparciu o Kosztorys Sl"py w formie szczegolowej.

2. Oczekiwany termin wykonania rob6t w 2 miesi4ce od podpisania Umowy. W ofercie
nale?y poda6 termin proponowany przez Wykonawcg.

3. Zal<res rob6t oruz odpowiedzialnoSi Wykonawcy w zakresie objgtym proponowan? cen4
oferowan4 obejmuj e takle:

a. organizowanie i zagospodarowanie zapleczabudowy
b. po zakonczeniu rob6t doprowadzenie pomieszczeh, budynku oraz terenu

stanu pierwotnego wraz z uporz4dkowaniem terenu budowy.
c. transport technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz

rozbi6rkowych do kontenera na gruz.
d. wyst4pienie z wnioskiem o wydanie zezwolema i uzyskanie zgody na zajgcie pasa

ruchu drogowego w celu prowadzenia rob6t do Zarzqdu Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120 oraz do Zarzqdu Teren6w Publicznych ul. podwale 23.

e. kahdorazowe posprz4tanie terenu objgtego robotami.
f. wykonanie wszelkich rob6t zabezpieczajqcych wynikaj4cych z Projektu Organizacji

Ruchu na czas budowy podnoSnika oraz przryr6cenia stanu pierwotnego nawierzchni
pozostaj4cych w bezpoSrednim sEsiedztwie reahzacjt rob6t zasadniczych, a
naleZqcych do instytucji w1'rnienionych w punkcie 3 litera d.

4. Oferent zobowiqzany jest zapoznac sig przed zlohememoferty z dokumentacjqprzetargow4
oraz zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po wybraniu oferty w drodze
ptzetargt zmrany nie bgd4 uwzglgdniane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
korekty wynikaj4ce z uzasadnionych przyczyn np. w istotnych roanicach pomigdzy
szczeg6lowym przedmiarem rob6t a stanem faktycznym.

l.

INSTRUKCJA DLA OFERENToW

Dokumenty wchodz4ce w sklad oferty:

o ferta zlo Zona pt zez wykonawca po winna zaw rer a6 nastgpuj 4ce dokum enty :

Formularz Ofertowy (ak w zalqczniku)
Szczeg6lowy Kosztorys Ofertowy opracowany zgodnie z zahqczonym
Kosztorysem Slepym
Zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospo darczej lub wypis z rejestru

a,

b.

1r\Lr

c.



d. OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do Urzgdu Skarbowego ztyl,ilv
prowadzenia dziaLalnoSci gospodarczej, o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do
Urzgdu Miasta lub Gminy otaz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.

e. Druk DRA dla prowadzonej firmy.
f. OSwiadczenie oferent\ o zapoznaniu sig ze stanem faktycznym w miejscu przyszlych

rob6t i z dokumentacj4 projektow4.
g. Wykaz minimum 2 rob6t o podobnym charakterze wykonywanych w ci4gu 2-ch ostatnich

lal.
h. Referencje.
i. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwrerdzajqce, ze osoba kieruj4ca robotami

posiada wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.

2. Sposrfb przygotowania oferty

2.1. Oferla powinna byc sporz4dzona w jgzyku polskim.
2.2.KuZ.dy Oferent mole zlo2yc tylko jedn4 ofertg.
2.3. Wyragane dokumenty nale?y przedstawii w formie oryginal6w albo kserokopii. Kazda
strona dokument6w zlo?onych w formie oryginal6w musi by6 parafowana. Dokumenty
zlohone w formie kserokopii musz4 by(, opatrzone klauzul4 ,,za zgodnoSi z orygrnalem" i
poSwiadczone za zgodnoic z oryginalem ptzez Oferenta.
2. 4. Ko szty przygotowani a o ferty pono si O ferent.
2.5. Ofertg naleZy zloiLy( w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiajqcego tj.

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,Radna" 00- 341 Warszawa ul. Radna 15 A
z zazltaazeniem:

"OFERTA 
na Wykonanie i montaZ podno5nika towarowo-osobowego na tarasie przy ul.

Browarnej 6 w Warszawie zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez firmg
Archmo.tt

Nie otwiera( przed terminem przetargu !"

3. Miejsce i termin skladania oferty

Ofertg naleLy zloLyc w siedzibie jak w pkt.2.5.

4. osoby uprawnione przezzamawiajacego do kontaktu z oferentami

osob4 uprawnionqprzez zamawtaj4cego do kontaktu z oferentami jest
Siawomir Pawlik tel.22 826 60 52 w godzinach pracy biura lub 607 053 101.

5. Termin zwi4zania z ofert4

Oferent jest zwiqzany przez okres 30 dni kalendarzowychliczonych od daty skladania
Ofert.

6. Modyfikacja i wycofanie oferty

6.1. Zadnaz ofert nie moze byc zmodyfikowana po terminie skladania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, mohe skladai wylqczmeprzedterminem skladania

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

-J 
t livt-



8.

9.

6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane migdzy terminem skladania ofert a terminem
zwrqzania ofert4, nie bgd4 uwzglgdniane.

7. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy
7,1. Zamawiaj4cy 24da(, bgdzie od Oferenta, kt6rego oferta zoslala wybrana jako

naj korzystn rejsza, wniesieni e zab ezpieczema nale?fie go wykonania umowy w wysoko S ci
5% wartoSci oferty/uslugi brutto.

7.2, Zabezpieczenie musi by6 wniesione w formie pienig2nej, ewentualnie potr4cone z faktvr
za wykonan4 uslugg i zostanie zwr6cone w terminie 21 dni po uplywie rgkojmi/gwarancji
na pisemne wyst4pienie Oferenta.

Gwarancja
Wymagany minimalny 5 - letni okres gwarancji

Otwarcie ofert

9.1. Otwarcie ofert w dnia 10.12,2014 r. /Sroda/ god2,13.00 w siedzibie Zamawtajqcego,
9.2..Dopuszcza sig przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.

10. Cena ofertowa

10.1. Umowa bgdzie obejmowa6 caloSi rob6t w oparciu o Szczeg6Nowy Kosztorys Rob6t -

wszystkie ceny zostan4 podane w zlotychpolskich.
10.2. Oferent poda skladniki cenotw6rcze, stawki, ceny, ceny jednostkowe dla wszystkich

pozycji rob6t opisanych w Przedmiocie zam6wienia i wyrnienionych w Kosztorysie
Slepyrn.

10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bgd4 oplacane przez Wykonawcg w ramach
Umowy, powinny byt dolqczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferly zloaonej
przez Oferenta.

10.4. Stawki i ceny oferowane przez Oferenta bgd4 stale w okresie trwania Umowy
i w zadnym przypadku nie bgd4 przedmiotemzamian.

11. Ocena i por6wnanie ofert

11.1. Aby oferta mogla byc uznana zawaLnq, powinny byi spelnione nastgpuj4ce minimalne
wymagania:

a) oferta bgdzie kompletna - dol4czone bgd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) Oferent udzieli minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty.

11.2. Oferta powinna zawierac ceng ostateczn4. Stwierdzone blgdy arylmetyczne wykluczaj4
ofertg, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach moae podlegai ona korekcie.

11.3. Kryteria oceny oferty.
Opis kryteri6w, kt6ryrni Zamawiajqcy bEdzie sig kierowal przy wyborze ofert: kryterium

ceny max, 50 punkt6w, kryerium jakoSci (referencje i warunki udzielonej gwarancji)
max. 45 punkt6w, kryterium czasu wykonania max. 5 punktow.

12.

12.1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do
odst4pienia od przetarga lub jego uniewaZnieniabez podania przyczyn.

12.2. W przypadku odst4pienia od przetargu lub jego uniewaznienia Zamawiaj4cy zawiadomi
o tym Wykonawc6w bior4cych udzial w postgpowaniuprzetargowym.

1 2.3. Wyniki przelar gt nie podlegaj 4 trybowi odwolawczemu.
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12.4,W przypadku odst4pienia od przetargt lub jego uniewazniema Zamawiajqcy nie jest
zobowrqzany do zwrotu jakichkolwiek koszt6w zwi4zanych z wykonaniem i
przygotowaniem ofert przez Oferent6w.

ZAT,ACZNIKI:

1. Formularz Ofertowy
2, Kosztorys Stepy
3. WzlrUmowy
4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t
5. Projekt - Podnosnik towarowo - osobowy na tarasie przy ul. Browantej 6 w

Warszawie -wykonany przez Pracownig Projektow4 ARCHMO Marcin Moldzynski

ZATWIERDZAN{
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