Zamawiający:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNOTA”
W BĘDZINIE
42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12
NIP: 625 – 000 – 95 - 77

REGON 000484400

Dział prowadzący sprawę: DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
Dane kontaktowe:
Adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”
w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12

tel.
fax.

32 267 41 26
32 267 54 58

e-mail:
biuro@smwspolnota.pl
strona internetowa: http://www.smwspolnota.pl/
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia.
w trybie przetargu nieograniczonego
Uwaga: Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
„DOSTAWA I MONTAŻ 10 SZT. (+ 1 SZT. OPCJONALNIE) WIAT ŚMIETNIKOWYCH - KONSTRUKCJI STALOWEJ NA
GOTOWYM PODŁOŻU, DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA” W BĘDZINIE””

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 szt. (+ 1 szt. opcjonalnie) zadaszonych wiat śmietnikowych w konstrukcji
stalowej na gotowym podłożu w miejscu selektywnej segregacji odpadów na terenach położonych w Będzinie, będących
w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.

Ilość pojemników
1100 dm3 w wiacie

Preferowane wymiary
minimalne
[m]

1.

10 – 11 szt.

3,07 x 8,40

2.

6 - 7 szt.

4,18 x 4,50

3.

10 - 11 szt.

4.18 x 7,45

4.

8 – 9 szt.

3,07 x 7,45

5.

6 – 7 szt.

4,18 x 4,50

6.

15 – 16 szt.

3,07 x 12,60

Uwagi dodatkowe

Lokalizacja/obsługa
budynków

1 szt.
z osłoną na gabaryty
ul. Andersa 13, 15, 17
3,0m x 2,0 m
2 szt.
ul. Rewolucjonistów 14
z osłoną na gabaryty
ul. Rewolucjonistów 16
3,0m x 2,0 m
2 szt.
w obu wiatach z obu stron
otwory wrzutowe
ul. Skalskiego 9
zamykane o wymiarach
ul. Powstańców Śl. 3 i 9
70x60 cm
i z osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
1 szt.
z osłoną na gabaryty
ul. Rewolucjonistów 1 - 3
3,0m x 2,0 m
1 szt.
z osłoną na gabaryty
ul. Partyzantów 6
3,0m x 2,0 m
2 szt.
ul. Jagiełły 1 i 2
z dodatkowymi drzwiami; ul. Jagiełły 3, 4, 6
w obu wiatach z obu stron
otwory wrzutowe
zamykane o wymiarach
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7.

6 – 7 szt.

4,18 x 4,18

11 – 12 szt.

4.18 x 8,80

8

RAZEM

70x60 cm;
osłona na gabaryty
3,0m x 2,0 m
1 szt.
z osłoną na gabaryty
ul. Kielecka 1-3
3,0m x 2,0 m
1 szt. (opcja)
ul. Kolejowa 24 i 26
z wewnętrzną przegrodą i
dodatkowymi drzwiami
oraz osłoną na gabaryty
3,0m x 2,0 m
10 wiat (+1 opcja)

1. Każda wiata zadaszona będzie przeznaczona na określoną ilość pojemników na odpady o pojemności 1100 dm3 każdy.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Preferowane wymiary zewnętrzne wiat podane przez Zamawiającego są dostosowane do potencjalnych miejsc ich
zamontowania i mogą być zwiększone o wartość nie większą niż 15 cm dla każdego z boków.
Wiaty zamontuje Wykonawca na przygotowanym przez Zamawiającego podłożu. Połączenie wiaty z podłożem wg technologii
wykonawcy zagwarantuje stabilność konstrukcji na oddziaływania atmosferyczne (wiatr, śnieg itp.). Należy przewidzieć
zmienną wysokość słupów z uwagi na pochylenia podłoża.
Preferowane mocowanie wiaty do podłoża powinno się odbyć poprzez zastosowanie systemowych, stalowych podstaw słupów
nośnych wiaty, przytwierdzonych dyblami stalowymi do podłoża.
Konstrukcja ścian wiaty śmietnikowej (słupy nośne) powinna być wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju min.
40x40x2, ocynkowanych i pomalowanych.
Panele ściany osłonowej (do wysokości min. 1,5 m) powinny być wykonane z blachy gładkiej, stalowej, ocynkowanej, grubości
2 mm, osadzonej w ramie z kątowników stalowych ocynkowanych i pomalowanych.
Górne panele ściany osłonowej (powyżej 1,5m) powinny być ażurowe – otwory Ø1,0 – 1,5 cm (blacha stalowa, perforowana
ocynkowana, grubość min.1,5 mm).
Wysokość ścian osłonowych wiaty – nie mniej niż 2,15m.
Otwory wrzutowe – w wiatach wskazanych w pkt 3 tabeli – należy wykonać w formie okienek z blachy stalowej w ramie z
kątowników na zawiasach zlokalizowanych z boku okienka i wyposażone w uchwyt do otwierania.. Zamek zatrzaskowy z rolką
stalową. Okienka malowane tak jak pozostałe elementy wiaty. Zawiasy skrzydła wyposażone w zabezpieczone przed
kradzieżą (zdjęciem).
Osłonę na gabaryty wykonać analogicznie jak ściany boczne wiaty z uwagą, że jej wysokość będzie licowała się z górną
krawędzią wypełnienia z blachy płaskiej tj. ok. 1,5 m.
Konstrukcja dachu łukowa, samonośna lub wsparta na lekkich wiązarach stalowych, wykonanych z elementów stalowych,
ocynkowanych. Poszycie z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej. Przewyższenie dachu ok. 0,5m (całkowita wysokość
ok. 2,65m).
Dla wiat wymienionych w tabeli pod l.p. 4 i 5 dach o spadku jednostronnym, pokrytym blachą trapezową, stalową ocynkowaną
powlekaną.
Pozostałe wolne przestrzenie pomiędzy obudową wiaty a podłożem oraz zadaszeniem należy zabezpieczyć siatką stalową
powlekaną płaską (zabezpieczenie przed dostępem ptaków bądź innych zwierząt do środka wiaty).
Rynny, rury spustowe lub rzygacze oraz niezbędne obróbki z blachy stalowej powlekanej.
Wiata powinna być wyposażona w drzwi wejściowe o wymiarach zapewniających bezproblemową obsługę przez firmę
odbierającą odpady, tj. o szerokości ok. 1,45m w świetle ościeżnicy. Konstrukcja drzwi analogiczna jak konstrukcja ścian
osłonowych. Typ zawiasów wzmocniony zabezpieczający przed deformacją skrzydła oraz uniemożliwiające jego zdjęcie
(zabezpieczenie przed kradzieżą).
Drzwi wejściowe powinny być zamykane, wyposażone w zamek wpuszczany odporny na uderzenia (z możliwością wymiany
wkładki na taką samą w przypadku jej zniszczenia). Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie dostarczenie dla każdej wiaty
kompletu 80 kluczy i trzech wkładek.
Wszystkie skrzydła drzwiowe i okienka wrzutowe zabezpieczone odbojnikami.
Oferent załączy niezależną wycenę dla 1 wkładki i 10 kluczy odrębnie.
Wewnątrz wiaty należy osadzić listwy odbojowe kotwione do podłoża zabezpieczające ściany osłonowe wiaty przed
uderzeniami spowodowanymi przesuwaniem się pojemników na odpady.
Wszystkie elementy ruchome (drzwi, okienka wrzutowe) należy dodatkowo zabezpieczać odbojnikami chroniącymi konstrukcję
wiaty przed uszkodzeniem np. w przypadku gwałtownego otwarcia skrzydła w trakcie nagłych podmuchów wiatru.
Oferent załączy informację o stosowanej w produkcji palecie barw dla powłok malarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo
ustalenia kolorystyki z wybranym Wykonawcą.
Oferent powinien dołączyć do oferty prospekt (wizualizację) oferowanej wiaty śmietnikowej oraz zestawienie zastosowanych
do produkcji wiaty materiałów i wymaganych dokumentów potwierdzających prawo wprowadzenia ich do obrotu.
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UWAGA:
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej miejsc montażu wiat. Informację o lokalizacji można uzyskać
w SM Wspólnota w Będzinie. Zamawiający – Inwestor nie przewiduje dostarczania jakiegokolwiek materiału do realizacji
zamówienia. Wycena winna zawierać wszelkie materiały i roboty wymagane do realizacji zadania.

22. Zamawiający od firmy, która zostanie wyłoniona do realizacji zamierzenia wymaga opracowania harmonogramu finansowo –
rzeczowego. Harmonogram będzie załącznikiem do umowy.

23. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wyroby wraz z montażem stanowiące przedmiot niniejszego postępowania
przetargowego wynosiła 3-lat (36 miesięcy) licząc od dnia odbioru końcowego.

24. Zamawiający przewiduje, że rozliczenie umowy z tytułu dostawy i montażu wiat śmietnikowych odbędzie się na podstawie
oferty - umowa o wynagrodzenie ryczałtowe.

25. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa
oświadczenie wskazując podwykonawcy/ców oraz zakres robót, jaki będzie realizował przy ich udziale.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023 r.
UWAGA
Dla 2 szt. wiat zlokalizowanych przy ul. Jagiełły termin ich montażu może ulec zmianie z uwagi na planowany przez
Urząd Miasta w Będzinie remont ulicy Jagiełły. W takiej sytuacji Oferent będzie zobowiązany do nieodpłatnego
przechowania wykonanych konstrukcji wiat do czasu możliwości ich zamontowania. Ustalenia szczegółowe w tej
kwestii będą dokonywane z wybranym Wykonawcą zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
1.

IV.
1.

2
3
4
5
6
V.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie
1.1.1.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania i montażu
wiat śmietnikowych (w okresie kolejnych trzech lat nie mniej niż 5 wiat rocznie – suma 15 szt. w okresie
ostatnich 5 lat.
1.1.1.
Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu wykonanych i
zamontowanych wiat śmietnikowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.
1.2. Nie posiadają zaległości i na bieżąco realizuje należności względem Urzędu Skarbowego i ZUS i posiadają dokumenty
potwierdzające ten stan.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
Oferta stanowi oświadczenie woli i winna zawierać:
1.1. Informacje o proponowanej wartości oferty wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu złożone na załączniku nr 1 do SIWZ
1.2. Wykaz robót wraz z referencjami, ewentualnie zdjęciami - wypełniony wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ,
Oferta winna być w całości sporządzona w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytel ny) oraz podpisana przez osoby uprawnione.
Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez osoby uprawnione do podpisania umowy.
Dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby
uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby
uprawnione.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub wspólnie (np. konsorcjum).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.
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VI.
1.

WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Oferty należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 pokój 3 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2022 r. do godz. 11:00
1.1 Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y
odpowiada Wykonawca:. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie
42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12
OFERTA
„Dostawa i montaż 10 szt. (+1 szt. opcjonalnie) wiat śmietnikowych konstrukcji stalowej na gotowym podłożu
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie”

2.
3.
4.
5.

VII.
1.
2.
3.
VIII.
1.
2.
3.
IX.

Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom
Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz
treści złożonych ofert.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do listownie do uczestników postępowania
przetargowego lub ogłoszone na stronie internetowej http://www.smwspolnota.pl/
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę oferty netto i brutto oraz wysokość podatku VAT wyrażoną w %
Cena winna być zaokrąglona do jednego złotego – (z pominięciem groszy).
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i opłaty
WYBÓR OFERT
Ustala się dwuetapowy wybór ofert:
1.1
Etap pierwszy - komisja przetargowa wybiera oferentów, którzy spełniają warunki formalne.
1.2
Etap drugi – z oferentami wybranymi w pierwszym etapie przeprowadza się dodatkowe negocjacje.
Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę oferty spełniające warunki określone w niniejszej specyfikacji.
Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
W CELU ZAWARCIA UMÓW OFERENT, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE UZNANA ZA NAJOKRZYSTNIEJSZĄ,
ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1.

W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
1.4. Aktualną polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC), której rodzaj działalności objętej ochroną ubezpieczeniową będzie zgodny z przedmiotem Umowy na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.
1.5. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożone
na odrębnym dokumencie.

X.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1.

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
zaproszony do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie
42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12. Powiadomienie zostanie przesłane faksem na adres wskazany w ofercie.
W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym, przed
zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę/y z podwykonawcą/ami lub jej projekt/ty. W myśl art.
6471 Kodeksu cywilnego do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z

2.
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podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy ze wskazanym podwykonawcą.
XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
NALEŻYTEGO I TERMINOWEGO USUNIĘCIA USTEREK.

1.

4.

Zgodnie z projektem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 5 % wartości zadania z
tytułu zabezpieczenia należytego i terminowego usunięcia usterek na okres gwarancji.
Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenie z tytułu należytego i terminowego usunięcia usterek w
formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza
gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez
Zamawiającego, także, co do formy, wartości i okresu ważności.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.

XII.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2.
3.

WYKONANIA

UMOWY

I

ZABEZPIECZENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIII.
1.
2.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM SPOSOBIE FINANSOWANIA ZAMIERZENIA
Zamawiający dopuszcza fakturowanie - po dostawie i montażu każdej wiaty śmietnikowej odrębnie.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Przetarg może być unieważniony w przypadku, gdy:
1.1. odrzucono wszystkie oferty
1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinalizowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w jego części bez podania przyczyny.
Zamawiający w uzasadnionych przepadkach zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
Wybór oferty przez komisję przetargową jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

2.
3.
4.

Załączniki:
1.
2.

Zał. nr 1 - formularz ofertowy
Zał. nr 2 - wykaz zrealizowanych robót

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„WSPÓLNOTA”
42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12

Będzin, dn. 16.09.2022 r.
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