
WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW SKŁADJĄCYCH OFERTĘ                                         

NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE  W ZASOBACH    

SML-W 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy  

ul. Piłsudskiego 26 zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym 

dwustopniowym na wykonanie drobnych robót remontowo-budowlanych w zasobach  

SML-W w 2021 r. i 2022r. 

I.  Z uwagi na różnorodny zakres prac, rozliczenie prac odbywać się będzie na podstawie 

kosztorysu powykonawczego. Prosimy zatem o podanie składników kalkulacyjnych do 

kosztorysowania, tj.: 

1. stawka roboczogodziny R =  

2. koszty ogólne Ko =  

3. zysk (liczony od(R+S+Ko) Z =  

4. Materiały – wartość nabycia wg  cen nie wyższych niż minimalne/ średnie 

5. Sekocenbudu 

6. sprzęt – stawki sprzętu wg cen nie wyższych niż minimalne/ średnie Sekocenbudu 

7. podatek VAT 8 % dla robót w budynkach i 23% dla robót  związanych  

z infrastrukturą. 

      II. Przewidziany rodzaj robót budowlanych: 

1. remont gzymsu 

2. remont kominów, czap kominowych 

3. naprawa podestów i schodów przed wejściami do klatek schodowych 

4. odwodnienie  i remont daszków nad wejściami 

5. remont opasek wokół budynków 

6. miejscowe mycie elewacji 

7. wyrównanie posadzek w piwnicach 

8. likwidacja luksferów w wiatrołapach  

9. Wymiana wyłazów dachowych 

10. Antykorozyjne – zabezpieczające malowania obróbek blacharskich na dachu 

11. Remont murków osłonowych przed wejściami do klatek schodowych 

12. Wymiana stopnic schodowych 

13. Wymiana pochwytów na poręczach klatek schodowych 

Szacowana wartość brutto robót ogólnobudowlanych zaplanowanych na rok 2021 to 

kwota 1.200,000zł 

 

III. Wymagania wobec oferentów: 

1. 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. 150 tys. zł. 

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). 

g). gotowość do podpisania umowy współpracy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

na okres 2 lat, tj. rok 2021 i 2022. 

 

2. Wymagane dokumenty do złożenia przez oferentów: 

a) oferta z podaniem cen netto i brutto, ewentualnie stawek do kosztorysowania w przypadku 

robót rozliczanych kosztorysem,  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. 

g) pisemne oświadczenie o gotowości do podpisania umowy współpracy na okres dwóch 

lat, tj. 2021 i 2022. 

Oferty wraz z załącznikami na  w zamkniętych kopertach proszę składać na adres: 

Spółdzielnia   Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy  

ul. Piłsudskiego26 z dopiskiem „OFERTA na………”, listownie lub osobiście w sekretariacie 

Spółdzielni na I piętrze, w terminie do 07-04-2021 r. do godz. 10
00.

. 

15. Oferentów obowiązuje wpłata wadium  w wysokości 10.000zł (dziesięć tysięcy 

złotych) na konto w Banku Spółdzielczym nr konta 93 9283 0006 0007 3509 2000 0010  

z dopiskiem wadium – roboty ogólnobudowlane. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-04-2021 r  o godz. 10
30; 

 

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. 

Zamawiający informuje oferentów o unieważnieniu przetargu bez potrzeby 

uzasadnienia. 

 

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/

