
ZAKRES PRAC PRZY WYMIANIE LUB WYKONANIU NAWIERZCHNI 

CHODNIKÓW I PODJAZDÓW W ZASOBACH SML-W W SOCHACZEWIE               

I WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM: 

I. ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 

1. Zakres prac do wymiany istniejących chodników na chodniki z kostki betonowej 

obejmuje:  

- Rozebranie starych nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50cm, 

oraz nawierzchni betonowych chodników i podestów z betonu wylewanego; 

- Ułożenie na palecie całych płyt z rozbiórki i wywiezienie materiałów rozbiórkowych 

 w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

- Wymiana istniejącej warstwy odsączającej na nową 

- Wykonanie nowych chodników i podestów przed wejściami do budynków z kostki 

brukowej betonowej typu Holland grubości 6cm w kolorze szarym, na podbudowie 

cementowo piaskowej wraz z obrzeżami 100x20x6 lub krawężnikiem z jednej strony i 

obrzeżem z drugiej i spoinowaniem chodników piaskiem. 

Wykaz budynków przy których zostaną wymienione chodniki w powyższej 

technologii: 

bud. Parkowa 5- wymiana nawierzchni chodnika na dojściu do śmietnika przy– ok.    

40m
2
 ; 

bud. Senatorska 12 – wymiana nawierzchni chodnika przed budynkiem – ok. 40m
2
; 

bud. Targowa 10 – wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku – ok. 250m
2
; 

 bud. Targowa 14/12 – wymiana nawierzchni chodnika – ok 90m
2
; 

 

 
           bud. Kochanowskiego 37 – wymiana nawierzchni chodnika dojście do śmietnika – 

ok. 40m
2
, 

2. Zakres prac przy wymianie nawierzchni podjazdu do bud. Piłsudskiego 28:  

     - Wymiana nawierzchni drogowej z płyt drogowych „trylinka” na nawierzchnię 

       z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia i podsypce stabilizowanej    

  cementem – ok. 300m2 przy sklepie „Agata” Piłsudskiego 28 w Sochaczewie. 

      - utwardzenie nawierzchni płytami „trylinka” z rozbiórki przy śmietniku 

      bud. Ziemowita 14A – ok. 15m2  

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW: 

 



 

1. W ofercie należy podać ceny netto i brutto za: 

- 1m² wymiany chodników z płyt chodnikowych betonowych na chodniki z kostki                

brukowej wraz z obustronnym obrzeżem na podbudowie cementowo piaskowej ; 

- 1m² wymiany chodników z płyt chodnikowych betonowych na chodniki z kostki   

   brukowej wraz z obrzeżem z jednej strony i krawężnikiem z drugiej na podbudowie    

cementowo piaskowej ; 

 

- 1m
2 

wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia 

grubość warstwy 15 cm i podsypce piaskowej stabilizowanej cementem przy grubości 

warstwy – 10 cm z rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych typu „trylinka”  

 

- wykonanie 1 sztuki regulacji studzienki kanalizacyjnej / wpust uliczny 

- stawkę roboczogodziny (R) i składniki do kosztorysowania – koszty ogólne (Ko),  

   stawkę zysku (Z) dla rozliczenia robót nie objętych specyfikacją. 

     - okres  udzielonej gwarancji; 

     - warunki płatności – termin zapłaty faktury, faktura jednorazowa lub etapami, 

     - potwierdzenie gotowości wykonania prac w podanym terminie.    

Dla wymienionego zakresu robót obowiązuje VAT 23% 

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu zamówienia –do 30-06-2021r. 

Rozliczanie należności za wykonane prace na podstawie obmiaru ilości wykonanych   

robót.. Przy odbiorze robót Zamawiający żądać będzie atestów i deklaracji zgodności na 

wbudowane materiały i wyroby. 

2. Kryterium oceny ofert: 

     - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  -  max.80 pkt 

     - doświadczenie  -  max.10 pkt 

     - warunki gwarancji  -  max.10 pkt 

3. Wymogi stawiane oferentom: 

 

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym; 

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych prac, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym  

i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 



e) posiadanie polisy ubezpieczenia OC na kwotę ubezpieczenia min. 250 tys. 

f) zobowiązanie się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia  

w gotówce o równowartości 5% ceny oferowanej netto,  

w przypadku wybrania oferty danego wykonawcy, poprzez wyrażenie zgody na potrącenia 

5% wynagrodzenia netto z każdej faktury wykonawcy (późniejszy zapis w umowie 

realizacyjnej). 

 

4. Wymagane dokumenty do złożenia przez oferentów: 

 

a) oferta z podaniem cen netto i brutto, terminem realizacji, warunkami płatności, gwarancją; 

b) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS poświadczony za 

zgodność z oryginałem; 

c) poświadczenie uprawnień niezbędnych do wykonywania określonych prac, jeśli 

obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

d) przedstawienie wykazu niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia, jakim dysponuje 

Wykonawca; 

e) wykaz robót dotychczas wykonywanych przez oferenta, porównywalnych  

z zakresem robót objętych postępowaniem przetargowym. 

f) potwierdzenie wpłaty wadium. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 07-04-2021r.  do godz. 10ºº  

w zakrytych kopertach z dopiskiem ,, Oferta na…..” w Sekretariacie Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26. 

Otwarcie ofert od godz. 10
30

 dnia 07-04-2021 r. 

5. Oferentów obowiązuje wpłata wadium  w wysokości 3 500,00zł na konto w Banku 

Spółdzielczym nr konta 93 9283 0006 0007 3509 2000 0010 z dopiskiem wadium – 

roboty drogowe 

16. Postępowanie przetargowe może być unieważnione jeżeli wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie 

spółdzielni, czego nie można było przewidzieć wcześniej.  

 

Z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną oraz odgórne obostrzenia, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Sochaczewie nie przewiduje uczestnictwa 

oferentów w pierwszym etapie przetargu. Jawność postępowania będzie 

zagwarantowana poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie spółdzielni 

www.sml-w.pl zawierającego niezbędne informacje do uczestnictwa oferentów 

w II – niejawnym etapie przetargu. 
 

 

 

 

http://www.sml-w.pl/


 

 


