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Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego  
w Lubinie przy ul. Krupińskiego 45 tel. 76-842-27-37 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 

zadania pod nazwą: 

Wymiana nawierzchni betonowej przy ul. Budowniczych LGOM 77  
 w Lubinie 

 

 

1. Opis lokalizacji i zagospodarowania terenu: 
 

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Budowniczych LGOM 77 w przestrzeni osiedlowej,  obejmuje część 
działki nr  363/19 obręb 9 w Lubinie. Teren przeznaczony na inwestycję ma ok. 150 m2, o nawierzchni 
betonowej wyłożonej różną kostką brukową i płytami betonowymi. Obecnie na terenie znajduje się 
chodnik wyłożony luźno płytami betonowymi o pow. ok. 33,00 m2  bez podbudowy i obrzeży , nawierzchnia 
z mieszanej kostki brukowej i płyt betonowych znajdujących się przed budynkiem z lokalami usługowymi 
oraz kostka brukowa pod pojemnikami do segregacji odpadów. 

 
2. Przedmiot przetargu: 

 
Przedmiotem przetargu jest wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową  typu Akropol w kolorze 
czerwieni , w tym budowa chodnika na podbudowie, 4 miejsca postojowe z płyt ażurowych, miejsca pod 
pojemniki do segregacji odpadów.  
Przedmiar – załącznik nr 3 

Mapa poglądowa – załącznik nr 4. 
 

3. Specyfikacja materiałowa: 
 

1. Nawierzchnia przed budynkiem – 62,0 m2: 
− kostka betonowa Akropol w kolorze czerwieni                                gr. 6cm 

− obrzeża chodnikowe 6x20x100 cm, 

− krawężnik betonowy 6x30x100, 

− słupek betonowy, 

2. Nawierzchnia pod pojemniki do segregacji odpadów – 7,0 m2 : 

− kostka betonowa szara – z odzysku typu tetka,  

− obrzeża chodnikowe 6x20x100 cm, 

− podsypka piaskowo-cementowa 1:4                                                   gr. 3cm 

− kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie                               gr. 10cm 

3. Miejsca postojowe – 48,0 m2: 

− płyty ażurowe betonowe 40x60                                                          gr. 8cm 

− podsypka piaskowo-cementowa 1:4                                                   gr. 5cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,50mm stabilizowanego mecha-
nicznie                                                                                               gr. 20cm 

− piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa                            gr. 15cm 

− krawężnik betonowy 15x30x100 cm 

− humus, 

− mieszanka traw, 

4. Chodnik o pow. 33,0 m2: 

− kostka betonowa   Akropol w kolorze czerwieni                                 gr. 6cm                                                              

− podsypka piaskowo-cementowa 1:4                                                   gr. 3cm 

− kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie                               gr. 10cm 

− obrzeża chodnikowe 6x20x100 cm, 
 



Uwaga! 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych  
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  
W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej  
w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi oferent. 
 
Wszelkie prace przygotowawcze wraz z pracami geodezyjnymi leżą po stronie Wykonawcy. 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również zinwentaryzowanie terenu po wykonaniu zadania  

i dostarczenie nowych map Zamawiającemu. 

 

4. Termin wykonania – do 31.12.2022 r. 
 

5. Oferta powinna zawierać: 
 

1. Nazwę i siedzibę oferenta. 
2. Wypis z rejestru firmy uwzględniający profil działalności. 
3. Dokumenty potwierdzające wiarygodność ekonomiczną oferenta, a mianowicie: 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach z okresu 3 miesięcy przed 
wyznaczonym dniem przetargu, 

b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w  opłacaniu składek z okresu 3 miesięcy przed 
wyznaczonym dniem przetargu, 

c) Kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. 
4. Dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną oferenta, a mianowicie: 

a) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót, 
b) Wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, lub w okresie istnienia firmy, wraz  

z zaświadczeniami o dobrym wykonaniu najważniejszych robót (lista referencyjna robót) 
Wykaz ten powinien zawierać: 
- daty wykonania robót, 
- miejsce wykonania robót, 
- nazwę i adres zleceniodawcy, 
- stwierdzenie, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i właściwie   
zakończone, 

5. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi wraz z kosztorysem. 
6. Potwierdzenie o wniesieniu wadium. 
7. Deklarowany okres gwarancji .  
8. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 
 
Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania oferenta (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorstw). 
 

6. Ustalenia formalne: 
1. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Dział Techniczny SML-W przy  

ul. Krupińskiego 45 w Lubinie telefonicznie pod numerem 76-842-27-37 w godzinach  
od 1100 do 1200. 

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni adres jw. w opisanych zamkniętych kopertach. 
        Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2022 roku o godzinie 1000 . 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2022 roku o godzinie 1030  w siedzibie Spółdzielni bez udziału 

oferentów. 



4. Oferenta obowiązuje wpłata wadium do dnia przetargu w wysokości: 5 000,00 złotych 
płatne przelewem na konto:  

Santander Bank Polska  S.A.  76 1090 2082 0000 0005 4600 3452  

5. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, 
że zapytanie nie zostało rozstrzygnięte.   

6. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia. 
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich uczestników zapytania 

pisemnie po  rozstrzygnięciu postępowania. 
8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia 
lub wykonali je z nienależytą staranności, 
b) Wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość 
ogłoszono, 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zgodę na zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego, 
d) Wykonawców, których oferta wpłynęła po terminie. 
9. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 
10. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę podając 

uzasadnienie. 
11. Zarząd ma prawo w każdym momencie unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,  

a  Wykonawcom nie będzie przysługiwało prawo wniesienia roszczeń z tego tytułu. 
12. Przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu wyboru oferty, Zarząd może przeprowadzić  

z Wykonawcami negocjacje cenowe w prawie udzielenia upustów od ceny zaproponowanej  
w ofercie. 

13. Oferent kwestionujący prawidłowość przebiegu postępowania może złożyć odwołanie do Zarządu 
Spółdzielni w terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia uchybienia nie później jednak niż 5 dni od 
otrzymania zawiadomienia o wyborze wykonawcy. Odwołanie wymaga formy pisemnej i 
uzasadnienia. 

14. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wniesienia 
 i o podjętej decyzji powiadamia oferenta, który złożył odwołanie. 

15. Ostatecznego wyboru oferenta dokonuje Zarząd Spółdzielni. 
 

7. Kryterium wyboru ofert: 

L.p. Opis kryterium waga 

1 Cena oferty 1-90 pkt 

2 Gwarancja 1-10 pkt 

 

8. Ogólne warunki umowy: 

Umowa wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 
  

 


