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Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Słupsku 

ul. Braci Gierymskich 1 

76-200 SŁUPSK 

NIP  839-000-94-08 

tel. (059) 84 33 288 fax. (059) 84 33 218 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

na wymianę 2 dźwigów ( 1 –osobowy, 1- osobowo-towarowego) w budynkach mieszkalnych  

(11- kondygnacyjnych) na osiedlu Niepodległości przy ulicy Romera 1 (klatka A)  

oraz ulicy Romera 2 (klatka B) w Słupsku. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających  

na wymiana 2 dźwigów: 1- osobowy, 1- osobowo-towarowy  (demontaż, dostawa i montaż nowych 

urządzeń) w istniejących budynkach wielorodzinnych na osiedlu Niepodległości przy ul. Romera 1A 

i 2B w Słupsku. 

1) Nowo dostarczane urządzenia muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa w tym:  

Normę PN-EN-81-20/50, PN-EN 81-28, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.0.1422 t.j.).  

2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzję Urzędu Dozoru 

Technicznego (UDT) na eksploatację oraz prowadzenie konserwacji i bieżącego utrzymania.  

3) Wymianie podlegają: 

a) dźwig osobowy w klatce schodowej „A” budynku mieszkalnego  

przy ul. Romera 1 w Słupsku, 

b) dźwig osobowo- towarowy w klatce schodowej „B” budynku mieszkalnego  

przy ul. Romera 2 w Słupsku, 

4) Każdy z dźwigów będzie odrębnym zadaniem w przedmiocie umowy w zakresie odbioru  

i rozliczenia. 

 

I. STAN ISTNIEJĄCY DŹWIGÓW:  

1) Parametry dźwigu nr 1 – klatka schodowa „A”, budynek mieszkalny Romera 1 w Słupsku: 

a) Rok budowy  - 1982 

b) Numer rejestracyjny UDT  - 3111000019 

c) Numer fabryczny  - A-69 

d) Typ    - osobowy ODA, 11-sto przystankowy 

e) Udźwig    - 500 kg 

f) Producent   - KOD Gdańsk 

g) Wysokość podnoszenia  - 11 kondygnacji 

h) Wymiary szybu  - 140x170 [cm]  
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2) Parametry dźwigu nr 2 – klatka schodowa „B”, budynek mieszkalny Romera 2 w Słupsku: 

a) Rok budowy   - 1984 

b) Numer rejestracyjny UDT  - 3111000102 

c) Numer fabryczny   - A-15989 

d) Typ   - osobowo-towarowy MDA, 11-stop przystankowy 

e) Udźwig   - 500kg 

f) Producent   - Zakład Urządzeń Dźwigowych, Warszawa, 

g) Wysokość podnoszenia - 11 kondygnacji 

h) Wymiary szybu  - 170x240 [cm] 

 

II. Zakres robót do wykonania: 

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejących urządzeń dźwigowych, dostawę i montaż 

nowych urządzeń dźwigowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano- instalacyjnych 

obejmujących modernizację instalacji zasilającej oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji 

projektowej wymienionych dźwigów, łącznie z odbiorem UDT (koszt opłat odbiorowych  

oraz rejestracji dźwigów ponosi Wykonawca). Oferowane dźwigi muszą posiadać stosowane 

certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania (w tym przepisy dotyczące osób 

niepełnosprawnych), zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać 

inne wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

Zakres zamówienia musi być realizowany na podstawie dokumentacji projektowej wcześniej 

opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej, zatwierdzonej przez właściwy dla regionu Urząd 

Dozoru Technicznego oraz Zamawiającego.  

 

III. Inne wymagania Zamawiającego 
 

1) W zakresie realizacji  
 
a) Prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu 

(mieszkańców). Transport materiałów, zdemontowanych oraz montowanych elementów                
prowadzić w miarę możliwości wewnątrz szybów, wyjątkowo klatką schodową.  

b) Utylizacja istniejących dźwigów wraz z napędami i elementami sterowania powinna  
być skonsultowana z Zamawiającym.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do odnowienie wnętrza szybu dźwigu po przeprowadzonych 
pracach (tj. wykonanie wyprawek tynkarsko-malarskich). 

d) Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany 
osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach sztywną (do wysokości około 2 m) i szczelną 
obudową.  

e) Po wymianie drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz posadzkę należy  
doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem remontu (kolorystykę zbliżyć 
do istniejącej).   

f) Przekazywana dokumentacja i wszystkie instrukcje (w tym DTR) winny być w języku 
polskim.  

g) Dopuszcza się załączenie wykazów części zamiennych z importu w języku obcym  
pod warunkiem, że będzie możliwa ich identyfikacja w dokumentacji opisowej  
i na rysunkach.   
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2) W zakresie charakterystyki dźwigów 

 
a) Wymiary szybu i liczba przystanków:- jak dotychczas 
 
b) Udźwig:    - zbliżony do istniejącego dźwigu (minimum  

      500 kg) 
 
c) Kabina nieprzelotowa:  - wymiary możliwie największe w istniejącym szybie,  

      - ściany – stal nierdzewna,  
- podłoga –wykładzina antypoślizgowa,  
- sufit –podwieszany,  
- wentylacja kabiny – grawitacyjna i wentylator,  
- oświetlenie kabiny – podstawowe i awaryjne 
energooszczędne typu LED o zmniejszonej      
wysokości ( maksymalnie do 3 cm od powierzchni 
sufitu ),  
- kaseta   dyspozycji – panel ze stali nierdzewnej                      
z przyciskami dla osób niewidomych,     
- sygnalizacja wizualna – wyświetlacz LCD  
(lub równoważny ),  
- poręcz na   tylnej ścianie, 
 

d) Drzwi kabiny:   - automatyczne, teleskopowe, centralne, rozsuwane,  
    wandaloodporne, stal nierdzewna szlifowana, 
 

e) Drzwi zewnętrzne (szybowe):  - automatyczne, teleskopowe, centralne, rozsuwane,   
      stal nierdzewna szlifowana, 

 
f) Zabezpieczenie   - kurtyna świetlna w drzwiach kabiny oraz łącznik  

      rewersyjny, 
g) Szerokość drzwi do szybu i kabiny: - nie mniejsza niż obecnie 

 
h) Prowadnice:    - istniejące (Zamawiający dopuszcza możliwość  

      ponownego wykorzystania przez Wykonawcę) 
 
i) Przeciw wagi, obciążniki:    - istniejące (Zamawiający dopuszcza możliwość  
       ponownego wykorzystania przez Wykonawcę) 

 
j) Napęd elektryczny cierny:   - napęd bez przekładniowy ( bez przekładni  

      mechanicznej ), silnik elektryczny regulowany  
      falownikiem IMD lub równoważnym,  

 
k) Sterowanie dźwigu:  - typ VVVF,        

 
l) Kaseta wezwań na przystankach:  - wykonanie wandaloodporne z przyciskami dla osób   
       niewidomych, składające się z przycisku                                   
       i wyświetlacza, 

 
m) Informacja głosowa na każdym przystanku 
 
n) Nie montować lustra w kabinie 
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o) Łączność z konserwatorem  - z kabiny w przypadku awarii dźwigu (moduł telefonii  

      komórkowej oraz domofon do maszynowni dźwigu) 
p) Wyposażenie            - umożliwiające automatyczny dojazd kabiny                      

       (po  zaniku napięcia w sieci) do  najbliższego   
       przystanku,  

- przystosowanie kabiny dźwigu w możliwość montażu 
kamery monitoringu, 

          - wszelkie instrukcje i opisy wymagane przepisami 
 

3) Uwaga dodatkowe 
 

a) Podstawę wyceny robót stanowi opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wymagane                      
jest zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania 
warunków realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji koniecznych 
do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy. Do celów 
projektowych należy przeprowadzić pomiary (z natury) każdego szybu w budynku. 

 
b) Roboty należy wykonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ. 

 
c) Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu                      

lub stosowania w  budownictwie, na  podstawie art. 10  ustawy z 07 lipca 1994 r – Prawo 
Budowane ( Dz. U. 2013.1409 j.t. z późniejszymi zmianami ). Na wszystkie zastosowane                 
i wbudowane materiały Wykonawca przedłoży stosowne atesty, aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach mieszkalnych, obiektach 
użyteczności publicznej. 

 
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia  zakresu  przedmiotu zamówienia, 
odstąpienia od realizacji części lub całości  przedmiotu  zamówienia, przesunięcia terminu 
realizacji prac w przypadku rażących naruszeń. 

 

  Uwagi dodatkowe: 

1. Roboty należy wykonać w oparciu o wykonaną oraz uzgodnioną dokumentację projektową  

oraz SIWZ. 

2. Oferent jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy pod względem przeciwpożarowym  

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Podstawę wyceny stanowią projekty budowlane, a przedmiary są elementem pomocniczym. 

4. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia w celu  

samodzielnego rozpoznania warunków realizacji zadania i uzyskania wszelkich informacji 

koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy.  

5. Zadanie należy wykonać, zgodnie z dokumentacją. Nie dopuszcza się zastosowanie 

alternatywnych urządzeń i materiałów. 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dokonania zmian z zakresie robót w trakcie realizacji. 
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Wszystkie materiały konieczne do wykonania robót zapewnia Oferent. Materiały użyte do wykonania 

robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy 

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr. 92 poz. 881. 

 

 

2. Termin wykonania zamówienia. 

Terminy realizacji wymiany dźwigów osobowych: 

 –  termin rozpoczęcia – od daty podpisania umowy,    

 –  termin zakończenia – 04.12.2019 r.   

 - czas realizacji prac rozbiórkowo/montażowych dźwigu: maksymalnie 28 dni (licząc od dnia  

  protokolarnego przekazania placu budowy, nie dotyczy prac projektowych),   

   

3. Cena oferty. 

1. Wynagrodzenie określone w ofercie wynika z wykonanej kalkulacji/kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający wymaga dołączenie do składanej oferty kalkulacji/kosztorysu ofertowego 

zawierającego wszystkie składniki cenotwórcze (w tym: stawkę roboczogodziny, koszty 

pośrednie, zysk, koszty zakupu) oraz wyodrębnioną tabelę elementów scalonych z podziałem 

na wykonywane prace. 

3. Oferowana cena powinna obejmować koszty wszelkich prac zgodnie z opracowanymi  

projektami budowlanymi., tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, uporządkowanie 

terenu po zakończonych robotach, koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

obowiązujący podatek VAT, itd. 

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji wynagrodzenia wynikającego z oferty odpowiada wyłącznie Oferent. 

5. Dane cenowe do kalkulacji/kosztorysowania, określone przez Oferenta będą stałe przez cały 

okres realizacji umowy. 

6. Oferent zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i sztuką  budowlaną. Cena brutto określona w ofercie przez Oferenta nie będzie 

zmieniana w toku realizacji zamówienia. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty i termin związania z ofertą. 

Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim. Wszystkie strony muszą być 

ponumerowane, a ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem oferenta. Oferta 

musi być zakończona podpisem upoważnionego przedstawiciela wraz z jego pieczątką. 

Oferent będzie związany ofertą 45 dni od daty jej złożenia i w tym terminie zostaną 

rozpatrzone oferty. 
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5. Warunki udziału w przetargu ofertowo-ustnym oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów,  

jakie mają dostarczyć oferenci przeprowadzenia przetargu. 

Oferent winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) wypełniony formularz oferty, 

b) potwierdzenie statusu prawnego - rejestr firmy, z ostatnich sześciu miesięcy, 

c) wykaz wykonywanych robót polegających na wykonaniu robót podobnych i pokrewnych 

w budynkach wielorodzinnych wraz z referencjami z okresu ostatnich trzech lat, 

d) kserokopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium, 

e) kserokopia uprawnień budowlanych oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

kierownika robót branży budowlanej oraz kierownika robót branży elektrycznej, 

f) oświadczenie, że Oferent nie posiada zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i opłaca 

na bieżąco składki ubezpieczeniowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

g) szczegółowa kalkulacja/kosztorys ofertowy, zawierający wszystkie składniki cenotwórcze  

oraz tabelę elementów scalonych. 

W przypadku złożenia kserokopii lub odpisów, wymagane jest poświadczenie za zgodność 

z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta (osobę podpisującą ofertę). 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie spowoduje odrzucenie oferty.  

Oferent, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy musi dostarczyć do Spółdzielni 

zaświadczenia z ostatnich trzech miesięcy o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym 

i opłacaniu na bieżąco składek ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

6. Miejsce i termin składania ofert oraz zasady przeprowadzenia przetargu 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni w Słupsku przy ulicy Braci 

Gierymskich 1 w terminie do godziny 1000 w dniu 23.07.2019 roku. 

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

SM „KOLEJARZ” w Słupsku przy ul. Braci Gierymskich 1 

WYMIANA 2 DŹWIGÓW OSOBOWYCH NA OSIEDLU NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

Przetarg ofertowo-ustny składa się z części niejawnych i części jawnej. 

a) W pierwszej części niejawnej komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert i sprawdza  

ich zgodność z wymaganiami SIWZ oraz uwzględnia w ocenie poszczególnych oferentów,  

ich możliwości techniczne i finansowe, a także opinie o realizacji robót, dostaw i usług  

dla Spółdzielni w innych zamówieniach. Komisja przetargowa biorąc powyższe pod uwagę 

wnioskuje o odrzucenie ofert niespełniających wymogów SIWZ wraz z uzasadnieniem  

oraz wnioskuje do Zarządu o przeprowadzenie części ustnej przetargu wskazując,  

których oferentów zaprosić do udziału. W uzasadnionych przypadkach komisja przetargowa 
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wnioskuje do Zarządu o nieprzeprowadzanie przetargu ustnego i wskazuje najkorzystniejszą 

ofertę. 

b) W części jawnej komisja przetargowa zapoznaje zaproszonych oferentów z treścią złożonych 

ofert i przeprowadza przetarg ustny. Zakończenie przetargu ustnego następuje w chwili,  

gdy żaden z oferentów nie zgłasza już chęci zmiany swojej oferty. 

c) W drugiej części niejawnej komisja przetargowa wskazuje najkorzystniejszą ofertę lub oferty 

biorąc pod uwagę wszystkie czynniki określone w pkt. 1a. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, z możliwością 

przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych oferentów lub unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyn. 

O terminie przeprowadzenia przetargu ustnego wytypowani oferenci zostaną powiadomieni 

odrębnym pismem.  

7. Wymogi dotyczące wadium. 

1. Warunkiem przystąpienia do zamówienia jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości   

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), na konto Spółdzielni 

nr 59 1020 4649 0000 7102 0003 4736 w terminie do dnia 23.07.2019  roku. 

2. Za okres przechowywania wadium, nie będzie naliczane oprocentowanie. 

3. Spółdzielnia zatrzymuje wadium, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach, jakie określiła Spółdzielnia w SIWZ, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, 

d) przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane. 

4. Oferentom, którzy wygrali przetarg wniesione wadium może zostać zaliczone na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostali oferenci otrzymują zwrot wadium 

w ciągu pięciu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 

Celem zabezpieczenia jakości i terminowości wykonania robót oraz pokrycia roszczeń w ramach 

gwarancji. Oferent wniesie zabezpieczenie należytego wykonania robót w pieniądzu w wysokości 

10% wartości robót wynikającej z umowy. Spółdzielnia zwraca 50% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego Protokołu odbioru robót, 

a pozostałą część w terminie 15 dni, po upływie okresu gwarancji, pod warunkiem nie występowania 

wad na dzień wypłaty zabezpieczenia. Za okres przetrzymywania zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, to jest do momentu zwrotu w terminie zgodnym z umową, nie będzie 

naliczane oprocentowanie. 

9. Postanowienia i zobowiązania, które będą wprowadzone do umowy. 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

a) wynagrodzenie za przedmiot zamówienia - ustalone na podstawie ceny ofertowej 

i wprowadzone do umowy jako wynagrodzenie umowne, 
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b) oferent wyraża zgodę na potrącenie z ceny umownej wartości robót niewykonanych, a ujętych 

w wycenie kalkulacji/kosztorysu ofertowego. Wartość tych robót zostanie obliczona 

proporcjonalnie w oparciu o ofertę i zaoferowana cenę w przetargu ustnym. 

c) ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, na które w formie protokołu konieczności zgodzą  

się obie strony, będą rozliczane na podstawie zaakceptowanych przez Spółdzielnię 

kalkulacji/kosztorysów sporządzonych przed przystąpieniem do robót. Kalkulacja/kosztorys 

rozliczający roboty dodatkowe i zamienne wykonać należy według następujących składników 

cenotwórczych: cen robocizny, materiałów i pracy sprzętu podanych przez Wykonawcę  

w kalkulacji/kosztorysie ofertowym. W przypadku występowania innych materiałów i rodzajów 

sprzętu niż w kalkulacji/kosztorysie ofertowym ceny ich nie mogą być wyższe niż średnie 

krajowe za kwartał poprzedzający datę rozpoczęcia robót, publikowane w „Informacyjnym 

zestawie cen czynników produkcji budowlanej” wydawanym przez „ORGBUD-SERWIS” 

z Poznania. 

d) termin realizacji zamówienia zgodny z ofertą, 

e) oferent bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi w Polsce 

przepisami oraz sztuką budowlaną, 

f) oferent zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót, 

g) oferent oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem wykonywania 

przedmiotu umowy i otrzymał od Spółdzielni wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ 

na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, 

h) oferent jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu przepisów o technicznym 

zabezpieczeniu przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim na terenie wykonywania 

przedmiotu umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Spółdzielnię 

i) oferent jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu szkód mogących zaistnieć 

w wyniku wykonywania przedmiotu umowy  i ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 

j) oferent zapewni we własnym zakresie i na swój koszt do miejsca wykonywania przedmiotu 

umowy przewóz, zakwaterowanie i ubezpieczenie dla swoich pracowników oraz dozór terenu 

wykonywania robót do momentu podpisania protokołu odbioru. 

k) oferent, jeżeli zachodzić będzie taka potrzeba zamontuje na własny koszt licznik zużycia energii 

elektrycznej oraz będzie ponosił koszt zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji 

przedmiotu umowy.  

l) oferent zobowiązuje się zorganizować we własnym zakresie pomieszczenia magazynowe, 

socjalne i sanitarne. 

m) oferent zobowiązuje się po zakończeniu robót do doprowadzenia otoczenia terenu 

wykonywania robót do stanu pierwotnego i przekazania go protokolarnie Spółdzielni, najpóźniej 

w dniu odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawą z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. 

poz. 1289). 



Strona 9 z 11 
 

n) Spółdzielnia nie wyraża zgody na powierzenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego 

etapu, do wykonania innemu podmiotowi. 

o) oferent na własny koszt i na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci 

będące efektem prowadzonych robót, 

p) odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemną gwarancją, 

q) obowiązująca formą odszkodowania stanowią kary umowne ustalone w umowie. 

Nie uwzględnienie przez oferenta wszystkich postanowień podanych w niniejszej SIWZ będzie  

  jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy. 

10. Informacje dotyczące porozumiewania się. 

Oferent może zwracać się do Spółdzielni o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych 

ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: inż. Łukasz Rodewald  

lub mgr inż. Zbigniew Bocheński - kierownik Działu Wykonawstwa Remontów. 

Kontakt w siedzibie przy ul. Zaborowskiej 29 pokój nr 1, tel. 88 33 96 823 lub 88 33 96 864. 

 

 

OPRACOWAŁ:      ZATWIERDZIŁ: 

Łukasz Rodewald     Zarząd SM „Kolejarz” 

 

 

 

Słupsk, 05 lipiec 2019 
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załącznik do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres oferenta 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

„KOLEJARZ” w Słupsku 

ul. Braci Gierymskich 1 

76-200 SŁUPSK 

 

O F E R T A  N A  W Y M I A N Ę  2  D Ź W I G Ó W  O S O B O W Y C H  

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowo-ustnym  

na wymianę 2 dźwigów w budynkach mieszkalnych (11-kondygnacyjnych)  

przy ul. Romera 1A, Romera 2B w Słupsku:  

1. Cena wynikająca z kalkulacji/kosztorysu ofertowego na zakres robót określony w SIWZ  

i dotyczącego wymiany 2 dźwigów osobowych tj.: 

1.1 Dźwig osobowy przy ul. Romera 1A:  

_________________ zł    słownie złotych: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________(brutto) 

1.2 Dźwig osobowy przy ul. Romera 2B:  

_________________ zł    słownie złotych: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________(brutto) 

1.3 SUMA (ppkt. 1.1 + ppkt 1.2): 

_________________ zł    słownie złotych: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________(netto) 

_________________ zł    słownie złotych: ____________________________________________ 

____________________________________________________________(wartość podatku VAT) 

__________________% (stawka podatku VAT)  

_________________ zł    słownie złotych: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________(brutto) 

 

2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wymiany 2 dźwigów osobowych wykonamy w terminie 

od ______________ 2019 r. do ______________ 2019 r. przy czym czas realizacji robót 

rozbiórkowo/montażowych dźwigu wyniesie maksymalnie 28 dni, zgodnie z pkt. 2 SIWZ.  

3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres (min. 3 lata) 

____________________ lat. 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

5. Oświadczamy, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z miejscem wykonywania robót 

i uzyskaliśmy od Spółdzielni wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ  

na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac 

wynikający  z przekazanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją 

projektową za oferowaną cenę. 

7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia, 

które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Spółdzielnię.  

8. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i opłacamy  

na bieżąco składki ubezpieczeniowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

9. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, 

wniesione wadium podlega przepadkowi. 

10. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego 

terminu składania ofert. 

11. Konto bankowe ………………………………………………………………………………..………… 

12. Adres poczty elektronicznej ………….……………………………………………………………. 

13. NIP ……….…………………………………………………………………………………………… 

14. Telefon kontaktowy  ….…………………………………………………………………………...… 


