
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
na zagospodarowanie (zieleń + mała architektura miejska) terenu Spółdzielni 

zlokalizowanego od zachodniej strony budynku przy ul. Łaskiej 73A w Zduńskiej Woli. 

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego.                                                                                

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”                                                                                     

ul. Łaska 46                                                                                                                                             

98-220 Zduńska Wola                                                                                                                                           

tel. (43) 823 26 17,  fax. (43) 823 36 18 – Sekretariat Spółdzielni                                                                                                                       

tel.(43) 823 50 68, fax. (43) 824 74 57 – Dział Techniczny Spółdzielni. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

A/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, a następnie na jego podstawie   

zagospodarowanie terenu Spółdzielni zlokalizowanego od zachodniej strony 

budynku przy ul. Łaskiej 73A w Zduńskiej Woli poprzez jego utwardzenie, 

oświetlenie, umiejscowienie na nim elementów małej architektury miejskiej oraz 

wykonanie nowych i ewentualną wymianę istniejących nasadzeń.  

   

 B/  W zakresie prac należy przewidzieć: 

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, którą prosimy załączyć do oferty 

na wykonanie prac.  

Koncepcja winna m.in. uwzględniać:  

1) rodzaj i kolorystykę nawierzchni przeznaczonych do utwardzenia,  

2) przeznaczenie, rodzaj materiału i kolorystykę elementów małej architektury,  

3) rodzaj oświetlenia i jego rozmieszczenie w terenie,  

4) rodzaj i gabaryty nowych nasadzeń, 

w formie wizualizacji i ewentualnej dokumentacji zdjęciowej.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do korekty wybranej koncepcji. 

Spółdzielnia jest w posiadaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej, z zaznaczonymi 

granicami opracowania (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji). Wersję 

papierową mapy można odebrać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy  

ul. Osmolińskiej 6, pok. nr 1. 

- Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej całość planowanych prac. 

Podstawą do sporządzenia projektu będzie uzgodniona ze Spółdzielnią koncepcja 

zagospodarowania terenu.  

- Przygotowanie terenu w zakresie niezbędnym do realizacji zaprojektowanych prac. 

- Wymianę nawierzchni istniejących chodników, łączących zagospodarowywany 

teren z terenami bezpośrednio z nim sąsiadującymi. Zakres wymiany 

przekraczający granice opracowania, zaznaczono kolorem pomarańczowym na 

załączniku nr 1.  

- Elementy małej architektury miejskiej (np. ławki, kosze na odpadki, stojaki na 

rowery oraz inne o charakterze użytkowym oraz ozdobnym) – wg specyfikacji 

wynikającej z projektu.  

- Wolnostojące źródełko (zdrój) do picia wody, wyposażone w manualny, łatwy  

w użyciu zawór wraz z doprowadzeniem (z bloku przy ul. Łaskiej 73A) wody za 

pomocą elastycznego węża – zgodnie z opracowaną dokumentacją. Miejsce 

włączenia wskaże Spółdzielnia. W ramach prac należy przewidzieć opomiarowanie 

wody na wymieniony cel.  

- Elementy oświetlenia terenu (np. lampy i punkty świetlne) wraz z siecią zasilającą. 

z bloku przy ul. Łaskiej 73 – zgodnie z opracowaną dokumentacją. Miejsce 
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włączenia wskaże Spółdzielnia. W ramach prac należy przewidzieć opomiarowanie 

zużycia energii elektrycznej na wymieniony cel.  

- Nasadzenia – wg specyfikacji wynikającej z projektu.  

- W zakresie robót należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne, gwarantujące 

prawidłowe wykonanie zamówienia m.in. roboty przygotowawcze, zabezpieczające 

transportowe i inne elementy nieprzewidziane ale konieczne do wykonania robót,   

w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki 

atmosferyczne, atmosferyczne, koszty prac porządkowych, ewentualne 

dozorowanie budowy, kontenery na odpady, dostęp do WC, pokrycie kosztów 

dostarczenia dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody, a także w przypadku 

takiej konieczności liczników wody i energii - punkty poboru wody i energii 

wskaże Spółdzielnia).  

- Wywóz zdemontowanych płyt chodnikowych. 

- Wywóz gruzu i innych nieczystości na wysypisko uprawnione do przyjmowania 

tego rodzaju odpadów.  

C/  Roboty należy realizować z należytą starannością – zgodnie z projektem, przepisami 

prawa budowlanego, sztuką budowlaną i przepisami BHP, w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla mieszkańców okolicznych bloków. Materiały dla potrzeb wykonania robót 

w całości zapewnia wykonawca.  

D/  Warunki odbioru robót. 

       a/ Roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

  Odbiór będzie przeprowadzony  przez spółdzielnię, która oceni jakość i ilość robót, 

maksymalnie w ciągu trzech dni od powiadomienia spółdzielni.  

  b/ Odbiór częściowy i ostateczny. 

  Gotowość do odbioru częściowego lub ostatecznego następuje poprzez powiadomienie 

spółdzielni. Odbioru dokonuje spółdzielnia w obecności wykonawcy:  

odbiór częściowy - maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia,  

    odbiór ostateczny - maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia  gotowości 

odbioru przez spółdzielnię.  

 

3. Opis przygotowania oferty. 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie  z 

podaniem nazwy przedmiotu przetargu - „Oferta na zagospodarowanie terenu Spółdzielni”. 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego  przedstawiciela firmy  

i powinna zawierać:    

 Dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwiska osób upoważnionych do 

reprezentowania, NIP, REGON, telefon). Datę sporządzenia. 

 Koncepcję zagospodarowania terenu.  

 Informację o cenie oferty zawierającą: 

-  Cenę ryczałtową netto całości robót (materiały, robocizna, sprzęt) objętych 

    przetargiem, w tym cenę ryczałtową netto wykonania dokumentacji technicznej. 

   Cena powinna być ustalona na podstawie kosztorysu, który należy dołączyć do oferty. 

   UWAGA! 

   Łączna wartość prac objętych przetargiem nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł 

   brutto. 

 - Parametry do kosztorysowania robót: koszt roboczogodziny, koszty ogólne, zysk,     

   koszty zakupu materiałów i pracy sprzętu. Koszt pracy sprzętu oraz ceny materiałów    

   nie mogą być wyższe niż średnie stawki krajowe dla danego rodzaju sprzętu i danego     

   rodzaju materiałów, publikowane w zeszytach „SEKOCENBUD” przez Ośrodek 
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   Wdrożeń Ekonomiczno Organizacyjnych Budownictwa w Warszawie dla kwartału      

   poprzedzającego kwartał, w którym prowadzone będą roboty.  

 Dowód wniesienia wadium. 

 Zaświadczenia i oświadczenia według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. 

 Termin wykonania robót.  

Spółdzielnia zastrzega wykonanie robót maksymalnie do dnia 15.10.2018r. 

 Warunki gwarancji na roboty.  

 Informację o fakturowaniu robót. Spółdzielnia dopuszcza zapłatę wynagrodzenia                    

w trzech częściach, w maksymalnej wysokości: I - 30%, II – 30%, III – 40% wartości 

robót, płatne po potwierdzonym wykonaniu ok. 30%, 60%, i 100% zakresu robót.  

Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty ich otrzymania. 

 Termin ważności oferty. 

 Deklarację kwoty jaką oferent chce przeznaczyć na reklamę swojej firmy                           

w publikatorach Spółdzielni (gazeta, TV). 

 

4 . Wymagania wobec oferentów: 

a) Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenia i zaświadczenia: 

 Oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

 Oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi na zakup materiałów i 

posiada wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonywania robót 

objętych przetargiem oraz informację o posiadanym sprzęcie. 

 Aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż w kwietniu 2018r.)                            

z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek oraz z Urzędu Skarbowego o nie 

zaleganiu z opłatami skarbowymi. 

 Zaświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 

(należy załączyć, KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację firmy), a jeśli 

działalność wykonawcy została wpisana do ewidencji gospodarczej, należy załączyć 

oświadczenie o posiadanym wpisie z datą rejestracji firmy i datą rozpoczęcia 

działalności. 

 Oświadczenie, że wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata, należy 

załączyć referencje z tego okresu oraz wykaz wykonanych w tym okresie robót. 

 Oświadczenie o ubezpieczeniu firmy i robót realizowanych przez tą firmę. 

Ubezpieczenie robót będzie warunkiem podpisania umowy z wybranym w wyniku 

przetargu oferentem. W przypadku gdy ubezpieczenie  będzie posiadało franszyzę 

uzależniającą wypłatę odszkodowania od kwoty poniesionej szkody, oferent 

powinien złożyć oświadczenie o poniesieniu szkody do wysokości franszyzy                        

z własnych środków finansowych.   

b) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł 

słownie: trzy tysiące złotych na konto Spółdzielni w Banku PKO BP S.A.                      

nr  84 1020 3437 0000 1102 0015 3304 w terminie składania ofert. Zwrot wadium 

nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu 

oferentem. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadku gdy 

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji, odmówi 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się 

niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.   

 

5 . Miejsce i termin składania ofert. 

     Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej  
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     Woli, ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 10 lipca 2018r. do godz. 10
oo

. 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji             

z oferentami  lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. 

 

6 . Formalności po zakończeniu przetargu. 

    Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy  ze 

Spółdzielnią na realizację robót objętych przetargiem, zgodnie ze specyfikacją, złożoną 

ofertą oraz ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi w pkt.7. Warunkiem podpisania 

umowy będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania robót w kwocie              

3.000,00 zł  słownie: trzy tysiące złotych oraz przedstawienie umowy ubezpieczenia 

działalności firmy i ewentualnie oświadczenia przy franszyzie redukcyjnej w umowie 

ubezpieczeniowej.   

     Zwrot zabezpieczenia odbędzie się według następujących zasad:  50% zabezpieczenia 

zostanie oddane wykonawcy w terminie 14 dni od daty  protokólarnego zakończenia 

całości robót, pozostałe 50% zostanie zatrzymane na koncie spółdzielni przez okres 

udzielonej gwarancji dla robót, licząc od daty ich protokólarnego zakończenia.                             

W przypadku nie wykonania przez wykonawcę robót naprawy usterki zgłoszonej w okresie 

gwarancji, po dwóch zawiadomieniach i po upływie 7 dniowego terminu naprawy 

liczonego dla każdego zgłoszenia, spółdzielnia  zastrzega prawo wykonania naprawy 

usterki we własnym zakresie i pokrycia jej kosztów z zatrzymanego zabezpieczenia. 

Spółdzielnia zastrzega także wykorzystanie zatrzymanego zabezpieczenia na pokrycie 

kosztów strat powstałych po stronie spółdzielni lub osób trzecich z tytułu nienależytego 

wykonania robót lub nieterminowego usuwania usterek. Rozwiązanie takie nie narusza 

uprawnień spółdzielni do naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie naprawy 

oraz żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

Spółdzielnia zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia w nominalnej wysokości.  

 

7 . Ogólne warunki umowy.  

W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą postanowienia 

dotyczące: 

 Zakresu rzeczowego i wartości robot. 

 Zapisu, że cena robót nie ulegnie zmianie. 

 Kar umownych:  1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Spółdzielnię       

                                     z przyczyn od Nich zależnych  - 10% całkowitej wartości robót   

                                     brutto.  

2.  Za niedotrzymanie umownego terminu wykonania  robót – 0,2% 

całkowitej wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień 

opóźnienia. 

3.  Za niedotrzymanie terminu usuwania usterek stwierdzonych przy 

odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - 0,2 % całkowitej 

wartości robót brutto objętych umową za każdy dzień opóźnienia. 

4.  W/w kary nie naruszają uprawnień Spółdzielni do żądania 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie 

cywilnym.  

 Zobowiązania wykonawcy do naprawy usterek w ramach gwarancji w terminie do 7 dni 

od dnia zgłoszenia usterki. 

 Zobowiązania wykonawcy do udzielenia gwarancji dla robót objętych przetargiem.  



 5 

 Zobowiązania wykonawcy, poza karami umownymi, do naprawienia wszystkich szkód 

poniesionych przez spółdzielnię i osoby trzecie, związanych z nienależytym 

wykonaniem robót i ewentualnymi wadami ujawnionymi w okresie późniejszym.  
 Terminu wykonania robót.  

 Fakturowania robót. 

 Zasad wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania robót.  

 

8. Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Dz.Technicznego Spółdzielni,  

ul. Osmolińska 6, pokój nr 1 tel. / 043/ 823-50- 68. 

               

 

                                                                                     

                                                                                   Zatwierdzono dnia 21.06.2018r.   


