Konf. Dzikowskiej 6,8 w Tarnobrzegu- wymiana nawierzchni placów utwardzonych

Tarnobrzeg, 04-07-2017 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„ Wymiana nawierzchni istniejących placów utwardzonych przy ul. Konfederacji Dzikowskiej 6 i 8
w Tarnobrzegu”.
I. Zamawiający:
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
II. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.
III. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiot zamówienia stanowi droga dojazdowa oraz zjazdy do garaży, które znajdują się na poziomie
piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Konfederacji Dzikowskiej nr 6 i 8
w Tarnobrzegu o powierzchni 912,00 m2.
Istniejące place utwardzone ( droga dojazdowa i zjazdy do garaży ) posiadają nawierzchnię z płyt
żelbetowych drogowych oraz fragmentami z betonu lanego.
Nr ewidencyjny działek : 651/128, 651/94, 651/92.
IV. Roboty budowlane obejmują:
1. demontaż nawierzchni i wywiezienie płyt drogowych oraz gruzu z terenu prowadzenia prac budowlanych;
2. niwelowanie terenu oraz rozplantowanie nadmiaru ziemi w sąsiedztwie wykonywanych prac;
3. wymiana uszkodzonych fragmentów kanalizacji odwadniającej zjazdy do garaży oraz przyłączy do
kanalizacji deszczowej, wymiana koryt krytych stanowiących wpusty kanalizacyjne liniowe przy
wjazdach do garaży;
4. wykonanie studzienki kanalizacyjnej odwadniającej na przyłączu;
5. odkopanie murków oporowych ( 4 szt.) , reperacja elementów konstrukcyjnych murków, wykonanie
izolacji przeciwwodnych ( środek gruntujący, bitumiczna warstwa izolacyjna, folia bąbelkowa, obsypka
piaskowa), wykonanie tynków cementowych w części ponad gruntem, remont czapek betonowych,
malowanie;
6. „wyprowadzenie” powierzchni skarp, zjazdów i niwelety drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem gruntu;
7. wykonanie podbudowy zgodnie z rys. konstrukcyjnym z zachowaniem odpowiednich spadków terenu;
8. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
9. uporządkowanie terenu w obrębie wykonywania prac, wyrównanie terenu, obsianie trawą;
V. Termin wykonania zamówienia : do dnia 15 -11-2017 roku
VI. Termin płatności : do dnia 30-11-2017 roku
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków :
1. Oferent winien być dopuszczony do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia
na terenie kraju;
2. Oferent nie powinien zalegać z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS;
3. Oferent nie powinien znajdować się na liście Krajowego Rejestru Dłużników;
4. Oferent powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych;
5. Oferent pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
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VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia tych dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej R.P.
2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości podatkowych i opłacaniu
składki na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 3 miesiące poprzedzające przetarg.
3. Oświadczenie oferenta, że nie znajduje się na liście Krajowego Rejestru Dłużników.
4. Wykaz zrealizowanych podobnych robót drogowych w latach 2015 – 2016 wraz z referencjami.
5. Wykaz sprzętu posiadanego przez oferenta , niezbędnego do wykonywania zadania.
6 Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.
7. Kosztorys szczegółowy.
IX .

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest St. Inspektor nadzoru Mirosław Sekulski
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyspiańskiego 3 w Tarnobrzegu, pok. nr 8,
tel. (15) 822-57-78 wew. 35 w godzinach 9:00 – 14:00.

X.

Sposób przygotowania oferty:
1. oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. ofertę należy złożyć na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji,
3. wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zszyte,
4. dokumenty wymagane w SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez oferenta,
5. oferta winna być złożona w nieprzejrzystej kopercie i winna być oznaczona napisem:
„Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdów do garaży przy ul. Konf. Dzikowskiej 6 i 8
w Tarnobrzegu ”
6. oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty.

XI.

Miejsce i termin składania i przygotowania ofert:
ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu
przy ul. Wyspiańskiego 3, pok. nr 12 (sekretariat) do dnia 27-07-2017 r. godz. 14:00.
Oferty nie będą otwierane w obecności oferentów.

XI.

Opis kryteriów, którymi Spółdzielnia będzie się kierować przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1. Przy ocenie ofert Spółdzielnia będzie się kierować następującym kryterium:

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena

90 %

Wiarygodność
i doświadczenie
potwierdzone referencjami

10 %

Sposób punktowania
Najniższa cena spośród ofert
cena oferty ocenianej

x 90 pkt.

Ocena indywidualna członka komisji i przyznanie
punktów od 0 do 10.
Ilość punktów oferty ocenianej
10

x 10 pkt.
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2. Spółdzielnia za najkorzystniejszą uzna ofertę , która uzyska największą liczbę punktów przyznanych
z dwóch kryteriów ustalonych w pkt.1.
XII. Unieważnienie przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
XIII. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi TSM , nie obowiązuje ustawa
Prawo Zamówień Publicznych.

Zatwierdzono dnia ……………………

…………………………………………………………
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