
            Zawiercie  19.01.2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków do składania ofert na wykonanie 

termomodernizacji budynku handlowego.

Rozbudowa budynku handlowego wraz z robotami towarzyszącymi:

 SKLEP 10 – Zawiercie, ul. Spacerowa 15.

Powyższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.

 Prawo zamówień publicznych.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: rozbudowa budynku

handlowego wraz z robotami towarzyszącymi.

2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje:

 wykonanie fundamentów ścian nośnych, konstrukcji stalowej i ocieplenie tych ścian,

 przebudowę elewacji frontowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,

 inne roboty remontowo – budowlane według projektu budowlanego

II. Podstawa wyceny robót

1.  Szczegółowy  zakres  prac  określa:  dokumentacja  projektowa.  Dokonując  wyceny należy  wziąć

pod uwagę  całość  robót  wynikających  z  projektu,  a  także  niewystępujące  w  projekcie  roboty

wynikowe niezbędne do wykonania i zakończenia zadania „pod klucz”.

2.  Roboty,  o  których  mowa  w  ust.  1,  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem umowy.

3.  Wykonawca  udzieli  3  letniej  gwarancji  na  wykonanie  robót.  Rękojmia  za  wady  zostanie

wydłużona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

III. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych

warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia:
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję

kierownika  budowy  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi

w specjalności budowlanej.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w w/w zakresie robót budowlanych.

Opis  sposobu dokonania  oceny  spełniania  warunków: Zamawiający  uzna  warunek za  spełniony,

jeżeli Wykonawcy wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty

budowlane, których zakres obejmował podobne roboty budowlane.

IV. Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.1

V. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania

zamówienia  wynikające  wprost  z  dokumentacji  technicznej,  warunków  technicznych  wykonania

i odbioru robót budowlanych

3. Wynagrodzenie  określone w ust. 1 obejmuje również:

* koszty opracowania projektów uzupełniających, powykonawczych oraz ich uzgodnień ( jeżeli takie

występują )

* koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbioru częściowych                  

i odbioru końcowego robót

* koszt ubezpieczenia budowy

* koszty  spełnienia  wymagań  warunków technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

obejmujące  wszelkie  warunki  i  obowiązki  Wykonawcy,  a  nie  wyszczególnione  w  dokumentacji

projektowej

* koszty usunięcia wszelkich napotkanych awarii itp. lub ich przebudowy

* koszty wywozu gruzu oraz innych odpadów wraz z ich utylizacją.

VI. Termin realizacji: do 30.09.2016

1    Dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty dostępna w Dziale Techniczno-Administracyjnym 
         42-400 Zawiercie, ul. Mostowa 22, kontakt – tel: 32-672-35-69
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VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty oraz termin składania ofert

1. Oferty cenowe należy składać do dnia 12.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego2                 

w opisanych i zaklejonych kopertach wraz z nazwą zadania, którego to dotyczy.

Dopuszcza się wysyłanie ofert pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu

do siedziby Zamawiającego.

2. Do oferty należy dołączyć:

* aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis

z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania

ofert cenowych,

* wykaz wykonanych robót  wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone,

*  kserokopie uprawnień budowlanych z kserokopią oświadczenia o przynależności do odpowiedniej

izby samorządu zawodowego

*  Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę cenową podpisuje ustanowiony pełnomocnik

3. Forma dokumentów:

W/w  dokumenty  należy  przedstawić  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii  poświadczonych

za zgodność kopii z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia postępowania

ofertowego bez podania przyczyn.

Załączniki

 załącznik 1 – projekt budowlany

 załącznik 2 – projekt umowy

2     Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Rozbudowa S -10"
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