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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – „malowanie klatek ul. Krakowska5-13” 

 

 

Informacje ogólne: 

 

Tryb zamówienia: konkurs ofert 

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu 

Adres Zamawiającego: ul. Strzelecka 48/18, 61-846 Poznań 

REGON: 001231470 NIP: 778-10-42-510 

 

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane 
wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu – zatwierdzony 
Uchwałą Rady Nadzorczej nr1/I/2012 z dnia 23-01-2012 r. ze zmianami 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 

1. określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą planów, 
rysunków, lub projektów) wraz z wynikiem wszystkich dodatkowych usług, które mają 
być wykonane w ramach umowy, 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatek schodowych: Krakowska 5, 7, 9, 11 i 13, 
polegających na: 

o przygotowaniu ścian do malowania wraz z ewentualnym odbiciem starego tynku i 
wykonaniem wyprawek gładzią gipsową dwuwarstwową 

o malowaniu 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów 
o malowaniu 2x farbą olejną lamperii 
o malowaniu 2x farbą olejną cokołów schodów oraz podstopnic 
o malowaniu 2x farbą olejną balustrad, grzejników, drabina na dach 
o malowaniu 2x farbą olejna rur do śr.50mm (przewody inst. Gaz, TV, inne) 
o malowaniu 2x farbą olejną powierzchni metalowych (drzwiczki szafek elektrycznych, 

TV, gaz) wraz z wykonaniem opisów na tych drzwiczkach 
o malowaniu 2x farbą olejną drzwi wejściowych do mieszkań wg specyfikacji 
o malowaniu 2x farbą olejną ścian wiatrołapów 
o odkręceniu i ponowne przykręceniu wyłączników świateł i dzwonków do drzwi. 
o Zabezpieczeniu  podłóg folią 
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o Myciu okien zespolonych po robotach malarskich 
o Myciu stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami po robotach malarskich 

Przy wykonywaniu robót wykonawca obowiązany jest zastosować materiały posiadające aktualne 
atesty higieniczne PZH dopuszczające stosowanie tych materiałów w budynkach mieszkalnych. 

 

Oferent winien własnym staraniem i kosztem dokonać oględzin stanu technicznego powłok 
malarskich i tynków w klatkach schodowych przeznaczonych do malowania. Ostateczny obmiar 
zostanie zaakceptowany przez Spółdzielnię po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Przedmiar robót należy sporządzić według obmiaru – załącznik nr 1. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności: 

 zawiadomienie użytkowników wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku o 
terminie prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia, przybliżonej godziny i 
przewidywanego przypuszczalnego czasu trwania prac; 

 zakup, dostarczenie i zabezpieczenie materiałów budowlanych niezbędnych do 
przeprowadzenia remontu; 

 ewentualne zamówienie i bieżąca obsługa kontenera do wywozu gruzu; 
 montaż i zabezpieczenie konstrukcji rusztowania oraz obszaru na którym będzie trwała 

budowa; 
 wykonanie robót o których mowa w pkt. 1 
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 kontrola wykonania robót na każdym etapie budowy: 1) demontaż istniejących elementów, 2) 
roboty malarskie, 3) roboty porządkowe – odbiór końcowy 
 – każdorazowo zakończony protokołem. 

  

2. opis sposobu przygotowania oferty, 

Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS OFERT – MALOWANIE 
KLATEK KRAKOWSKA 5-13” winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w terminie 
określonym w pkt. 10 SIWZ. 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie 
kartki oferty muszą być kolejno ponumerowane i parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby 
podpisującą/podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i 
datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz opatrzyć podpisem/podpisami przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli przez oferenta i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej wysokości oferty. 

Oświadczenia dołączone do oferty powinny być opatrzone podpisami oferenta lub osób 
upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli. 

Dokumenty dołączane do oferty załącza się w oryginale lub odpisach poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez oferenta lub upoważnionych do składania oświadczeń woli 
przedstawicieli oferenta. 

3. opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych warunków, 

Kryterium jest cena brutto za całość prac. 

4. informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy lub wykonawcy, 

 Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 Kosztorysy ofertowe w formie szczegółowej, z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego 

zawartych w przedmiarze robót, o którym mowa w treści niniejszego SWIZ. 
 odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo zaświadczenie o wpisie oferenta do 

ewidencji działalności gospodarczej, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem 
zamówienia – dopuszcza się wersję z Internetu, 

 oświadczenie zawierające wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat ze 
wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu 
realizacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykazać w tym okresie co 
najmniej dwie roboty o zbliżonych wielkościach, zaleca się dołączenie referencji (załącznik 
nr 3) 

 wskazanie personaliów osób, które pełnić będą funkcję nadzorcy wykonawcy robót, 
 oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub 

egzekucyjne (załącznik nr 4) 
 oświadczenie, że wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze 

współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w 
szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 156 
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poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką 
zawodową oraz postanowieniami umowy (załącznik nr 5) 

 oświadczenie oferenta, że zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień na roboty, 
dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby 
Zdrowia w Poznaniu” a także ze SIWZ i załącznikami do SWIZ, w tym ze wzorem umowy o 
wykonanie zamówienia i przyjmuje warunki w nich zawarte przez przystąpienie bez 
zastrzeżeń. 

5. pożądany lub wymagany termin wykonania umowy, 

pożądany termin realizacji: do 30 września 2016 r. 

6. opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert 
częściowych, 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

7. istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy lub projekt umowy, 

Postanowienia projektu umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. 

8. opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,  

Otwarcie i ocena ofert dokonane zostaną przez Komisję przetargową powołaną zgodnie z 
„Regulaminem udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na 
rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu”. W odniesieniu do wykonawców, 
którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących 
kryteriów: 

Cena - maksymalnie 100 punktów, 

Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, którego oferta będzie odpowiadać 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o 
wyborze na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach postępowania wszystkich oferentów, 
których oferty były przedmiotem oceny (nie zawiadamia się oferentów ofert odrzuconych). 

9. wszelkie wymagania w szczególności kwotę dotyczącą wadium oraz zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań, w szczególności nie jest wymagane 
wadium. 

10. wskazanie miejsca i terminu składania ofert, 
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Miejsce składania ofert: Biuro Spółdzielni, ul. Strzelecka 48/18, Poznań w godzinach pracy biura 
(poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 08:00-12:00,  
wtorek w godzinach 11:00-16:00).  
 
Termin składania ofert do 10 maja 2016 roku godz. 16:00  

Koperta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Oferent może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem 
(dniem i godziną) jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

11. wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert oraz Informacje o trybie otwarcia, 

Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 maja 2016 r. ok. godz. 
17:30. 

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Na pisemny wniosek oferenta, 
który złożył ofertę w terminie, Zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert. 

12. pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy, 

Zamawiający nie przewiduje środków odwoławczych przysługujących oferentom. Środki 
odwoławcze dostawy lub wykonawcy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy – 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

13. ogólne warunki umowy, 

Udzielenie zamówienia wymaga zawarcia umowy o treści jak w Załączniku Nr 2 do SIWZ –  
z uwzględnieniem kwoty wynagrodzenia, terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancyjnego, 
jakie wynikały będą z ofert. 

Podpisanie umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty w siedzibie 
Zamawiającego. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach 
postępowania . Podpisanie umowy lub umów kończy postępowanie przetargowe.  

14. termin do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

30 września 2016 r. 

 


