SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
INFORMACJA D L A OFERENTOW
ZAMAWIAJACY
S P 6 L D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A „PODG6RZE"30-686 K R A K O W

Tel: 12 312 13 12,

UL, P O D E D W O R Z E 20

email: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl

zaprasza do udzialu w przetargu nieograniczonym na remont wiatrotapow.
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA obejmuje remont wiatrolapow w budynkach na osiedlu:
Wola Duchacka Wschod:
ul. Estonska 4 kl. I , II, I I I i V I ; Estohska 12 kl. I i V I ; Wioska 5 ki. l i V .
Wola Duchacka Zachod:
ul. Zubrzyckiego 5 kl. I ; Sanocka 11 kl. I I .
zgodnie z zal^czonymi ekspertyzami i opisami robot.
2. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:
- cen^ wykonania remontu wiatrolapow z podzialem dla kazdego budynku,
- okres i warunki gwarancji,
- harmonogram robot,
- wykaz robot z ostatnich 3 lat o tozsamym charakterze wraz ze wskazaniem adresow
zleceniodawcow, oraz ich wartosc.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zlecenia wykonania badan potwierdzaj^cych zgodnosc
uzytych materiatow ze wskazanymi w SIWZ. W razie stwierdzenia niezgodnosci calkowity koszt
badania pokrywa Wykonawca.
3. DO OFERTY NALEZY DOLACZYC NASTEPUJACE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA.
a) dowod wptaty wadium,
b) odpis z rejestru handlowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji, potwierdzajqcy
dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie obj^tym zamowieniem lub inny dokument
wlasciwy dla formy organizacyjnej oferenta,
c) oswiadczenie oferenta o braku zaleglosci podatkowych,
d) oswiadczenie oferenta o braku zaleglosci w uiszczaniu oplat i sktadek ZUS,
e) oswiadczenie oferenta, ze w razie wybrania jego oferty, przy zawarciu umowy zobowi^uje si?
przedlozyc kopi? polisy ubezpieczeniowej OC z tytulu odpowiedzialnosci kontraktowej i
deliktowej pozostajqcej w zwi^zku z przedmiotem prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, a
zarazem przedmiotem zamowienia wraz z oswiadczeniem zaktadu ubezpieczeh potwierdzaj^cym,
ze polisa obejmuje ochron^ wszelkie zdarzenia wywoluj^ce szkod^ na osobie lub mieniu
kontrahenta lub osob trzecich, pozostaj^ce w zwi^zku z przedmiotem prowadzonej przez
ubezpieczonego dzialalnosci gospodarczej,
f) oswiadczenie o pokryciu szkody w petnej wysokosci, w przypadku jesli ubezpieczyciel nie
pokryje szkody w pelnej wysokosci lub polisa nie obejmuje danego ryzyka,
g) oswiadczenie, ze sytuacja fmansowa oferenta pozwala na realizacj? zamowienia bez udzialu
zaliczki,
h) oswiadczenie, ze oferent nie zostal skazany prawomocnym wyrokiem za popelnienie
przest^pstwa przekupstwa lub innego przest^pstwa w celu osi^gni^cia korzysci maj^tkowej,
i) oswiadczenie, ze oferent zapoznal si? z warunkami, przedmiotem i regulaminem przetargu,
przyjmuje je bez zastrzezeh i zobowiqzuje si? w przypadku wygrania przetargu do zawarcia
umowy w terminie i na warunkach okreslonych w SIWZ,
j ) oswiadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
k) wskazanie osoby posiadajqcej uprawnienia do nadzoru prac obj?tych zamowieniem,
1) wskazanie osoby uprawnionej do skladania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy,
1) dane oferenta do korespondencji (adres, nr tel., email).
Zamawiajacy nie oczekuje zal^czenia do oferty kosztorysow. W razie ich zal^czenia, oferent
winien dolqczyc oswiadczenie, ze kosztorysy majq jedynie charakter informacyjny i nie stanowi^
wi^z^cego sktadnika oferty.
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Wskazane dokumenty mog^ bye dor^czone w formie oryginalu lub kserokopii, poswiadczonej
za zgodnosc z oryginalem przez osoby uprawnione do skladania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy. Zamawiajacy moze zaz^dac oryginalow lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentow. Brak ktoregokolwiek ze wskazanych wyzej dokumentow lub zlozenie go w
niewiasciwej formie moze spowodowac odrzucenie oferty.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA do 30.08.2017 r.
5. WARUNKI JAKIE MUSZA SPELNIAC OFERENCI
0 zamowienie mogi^ ubiegac si? oferenci, prowadz^cy dzialalnosc w zakresie prac b?dqcych
przedmiotem zamowienia przez okres nie krotszy niz 3 lata.
Z ubiegania o udzielenie zamowienia wyklucza si?:
- oferentow, ktorzy ztozyli falszywe lub stwierdzaj^ce nieprawd? dokumenty lub nierzetelne
oswiadczenia majqce istotne znaczenie dla prowadzenia post?powania przetargowego,
- oferentow, ktorzy w ostatnich trzech latach przed wszcz?ciem post?powania przetargowego nie
wykonali zamowienia SM „Podg6rze" lub wykonali je z nienalezyt^ starannosci^.
6. INFQRMACJE DQTYCZACE WARUNKOW SKLADANIA OFERT
Oferent ma prawo ziozyc tylko jedn^ ofert?.
Oferent, ktory przedlozy wi?cej niz Jednq ofert? zostanie wylqczony z post?powania
przetargowego.
Oferenci ponosz^ wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
Oferta musi bye napisana ezytelnie w j?zyku polskim (wskazany wydruk komputerowy) oraz
podpisana przez osob? upowaznion^ do reprezentowania firmy.
Wszystkie strony oferty musz^ bye spi?te w sposob zapobiegaj^cy mozliwosei dekompletaeji
zawartosci oferty a kazda strona oferty powinna bye opatrzona kolejnym numerem.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musz^ bye parafowane i datowane wIasnor?cznie
przez osob? podpisuj^cq ofert?.
Zlozenie przez oferenta falszywych lub stwierdzaj^eyeh nieprawd? dokumentow lub nierzetelnych
oswiadczen maj^eych istotne znaezenia dla prowadzenia post?powania przetargowego spowoduje
odrzucenie oferty.
7.0S0BA UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIE Z OFERENTAMI SA :
Osiedle Wola Duchacka Wschod
Krystyna Binda ul. Albahska 7 tel. 12 312 13 47
Osiedle Wola Duchacka Zachod
Danuta Jewula
ul. Zubrzyckiego 5 tel. 12 312 13 56
8. KRYTERIA OCENY OFERTY
a/cena
b/ okres oraz warunki gwarancji

95 pkt.
5 pkt.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
a) oferta musi bye zabezpieczona wadium w wysokosci 2 000,00 z\. Wadium winno bye
wniesione do dnia 08.02.2017r. na konto Spoldzielni: PEKAO S.A. Oddzial Krakow
ul. Jozefinska 18 89 1240 4722 1 1 11 0000 4856 7916,
b) oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania,
c) wadium oferenta, ktorego oferta zostala wybrana zostanie przeksztalcona w form?
zabezpieezenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
d) wadium oferenta, ktorego oferta nie zostala wybrana b?dzie przekazane bez odsetek na konto
oferenta w ci^gu pi?ciu dni od daty rozstrzygni?eia przetargu,
e) wybrany oferent traci wadium jezeli odm6wi podpisania umowy w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiaj^cego.
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10. SPOSOB SKLADANIA OFERT
a) ofert? nalezy ziozyc w zamkni?tej kopercie, zapiecz?towanej w sposob gwarantuj^cy
zachowanie jej w stanie nienaruszonym do terminu otwarcia ofert,
b) oferta musi zostac ztozona bezposrednio w siedzibie Spoldzielni nie pozniej niz do dnia:
09.02.2017r. do godz. lOT
c) oferent powinien umiescic ofert? w zamkni?tej kopercie opisanej wedlug ponizszego
wzoru oraz nazw^ i adresem oferenta.

SPOLDZIELNIA M I E S Z K A N I O W A „P0DG6RZE"

30-686

KRAKOW

UL. PODEDWORZE

20

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA REMONT WIATROLAPOW

Nie otwierac przed 09.02.20l7r. godz. 10.30

11. WYBOR OFERTY
CZ^SC JAWNA
a) otwarcie ofert nast^pi w dniu 09.02.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Spoldzielni Mieszkaniowej
„Podg6rze" 30-686 Krakow, ul. Podedworze 20,
b) otwarcie ofert i sprawdzenie kompletnosci ofert odb?dzie si? z udzialem oferentow,
CZ^SC NIEJAWNA
c) szczeg61owa analiza ofert dopuszczonych do dalszej cz?sci przetargu,
d) wybor wykonawcy,
e) wyniki przetargu zostan^ ogloszone do dnia 15.02.2017r. w formie informacji pisemnej na
tablicy ogloszeh w siedzibie zamawiaj^cego.
Zamawiajacy wybranemu oferentowi wskaze termin i miejsce podpisania umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny,
a takze podzielenia zamowienia i zlecenia jego wykonania wi?cej niz jednemu oferentowi.
Integraln^ cz?sc niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia stanowi^ zakresy robot,
ekspertyzy i umowa.
Krakow, 20.01.2017r.
Z r a

PRRZESA

P R E Z E S ZARZADU

Kicrownik Dzialu GZM
InBpektor Nadzoru Technicz:
CztoDck ZarzEidu

Malek

MariaSantura

Adam Wiosi

SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA

„PODG6RZE"
ul. P o d e d w o r z e 20
30-686
Krak6w
NIP 6 7 5 - 0 0 0 - 6 8 - 1 4
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