Środa Śląska dnia 24.05.2019r

Szczegółowe warunki przetargu
1. Zamawiający - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska
ul. Białoskórnicza 4
tel./fax. /071/ 317-25-47
2. Przedmiot przetargu:
a. Remont kapitalny balkonów w Środzie Śląskiej przy:
- Placu Solnym 4,
b. Wykonanie i montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych budynku w Środzie
Śląskiej przy:
- Placu Solnym 4 - 10,
3. Termin realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie robót
b) zakończenie robót
c) odbiór robót

- 01.07.2019r
- 31.10.2019r
- 10.11.2019r

Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót i faktury w
terminie 30 dni.
4. Wymagania stawiane oferentom:
Oferent przystępuje do przetargu składając pisemną ofertę, która powinna zawierać:
a) jego nazwę i siedzibę oraz datę sporządzania oferty,
b) określenie przedmiotu oferty,
c) oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez
zastrzeżeń,
d) określenie ogólnej kwoty wynagrodzenia wraz z wypełnionym kosztorysem,
e) oświadczenie, że oferent czuje się ofertą związany do czasu rozstrzygnięcia przetargu w
przypadku jego wygrania zobowiązuje się do zawarcia umowy.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają niezbędne uprawnienia a także wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i
ekonomiczny oraz pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
b) udzielą 3 – letniej gwarancji na wykonane prace,
c) zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej 2 roboty o zakresie i wartości podobnej do
przedmiotu zamówienia.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z ogłoszeniem
przetargowym stanowiącym załącznik do warunków przetargowych.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym
Nr 16 9589 0003 0000 0420 2000 0010 .
Wadium musi być wniesione w terminie do 10.06.2019r do godz. 14°°
Zamawiający zwraca wadium oferentowi w przypadku gdy:
- zakończy się okres związania ofertą,
- zostanie zawarta umowa, a kontrahent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
przedmiotu umowy
- postępowanie zakończy się bez wyboru ofert lub zostanie unieważnione,
- oferent wycofa swoją ofertę przed terminem
Oferent traci wadium jeżeli:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty jej otwarcia.
7. Data i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 10.06.2019 r. do godz. 14ºº w siedzibie
Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska
ul. Białoskórnicza 4.
8. Wymagania w stosunku do ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
- "BALKONY" ,
- „OKNA”,
2. Do oferty należy dołączyć pod rygorem jej odrzucenia:
- wyciąg z aktu o utworzeniu jednostki przystępującej do przetargu, potwierdzający,
że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu lub odpis
odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia takiej działalności,
- oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- oświadczenie o opłaceniu należnych składek ubezpieczenia społecznego
- dowód wpłaty wadium,
- kosztorysy lub inne materiały na bazie których dokonano wyceny przedmiotu
przetargu,
- oświadczenie oferenta, że nie pozostaje w zależności z Zamawiającym i pozostałymi
oferentami,
- oświadczenie, że dokonał wizji w terenie planowanych robót. Ewentualne uwagi i
zastrzeżenia Oferent powinien przedstawić je Zamawiającemu pisemnie w terminie
3 dni przed datą rozpoczęcia przetargu. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi
na postawione pytania w terminie 3 dni od daty wpłynięcia w/w uwag.
- referencje.
3. Data i miejsce przeprowadzenia przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. godz. 12ºº w siedzibie Zamawiającego.
Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej przetargu.

4. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do
podpisania umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

5. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości netto zamówienia.
50% powyższej kwoty zwrócone zostanie w terminie 14 dni od daty
przeprowadzenia i spisania protokołu odbioru końcowego.
Pozostałe 50% - w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu rękojmi.
6. Przy ocenie ofert komisja przetargowa brać będzie pod uwagę następujące kryteria:
- koszt wykonania przedmiotu zamówienia , proponowane sposoby finansowania i
termin płatności
- doświadczenie zawodowe,
- referencje
7. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać codziennie w godzinach
od 8º° do 15ºº w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu /071/ 317-25-47.

