
, Załącznik Nr 1.

do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami
funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej

,,Zatoka" w Braniewie

Zasady doboru wykonawców do wykonania remontów
w Spółdzielni Mieszkaniowej ,rZatoka" w Braniewie

§1.
Przetargowy tryb zlccania robót nra na celu umożlilvienie Spółdzielni wybór najkclrzystniejszYclr

w-arunków r,lykonani a robót, spośród zgłoszonych oi'ęrt.

§2.
Prl,etarg na roboty budowlane przeprolvadza się \Ą/ następliących lbrmaclr:

1. Pisernny przetarg nieograniczony - dostępny dla rvszystkich rł,ykonalvc'Ór,v posiadającYCh

uprarvnienia do wykonania robót będącyclr przednriotem przętargu.

2. Irisemrry przetarg ograniczony - clostęprry dla rvykonawcótv tv liczbie nrinimum dwóch

zapro szollyclr j eclnocześrrie do skłaclania of'er1 przez Spółdzielnię,

§3.
Odstępuje się od przetargowego trybu zlecania robót jeżeli:
1. Robota wymaga natychnriastcrrvego wykonania (np. konieczność usullięcia skrrtków awarii).

2, Robota jest rvykonywana na prar.vach wyłączności lub znajduje się pod ochroną patentową.

3. Przeprolvadzony vprzednio przetarg nie dał r.łyniku.
4, Przepror.vadzony uprzednio przetarg nie został roz-strzygnięty.

5. W trakcic ręallzacli ulllowy o roboty została stwicrdzona koniecznoŚĆ wykonania przez tcgo

samego lłykonawcę dodatl<owych robót, których nie nrozna było przewjdzięć w pierrvotnej

unror,vie.

6. Nie clotrzytnanie przez 11,ykonarvcę rvartlnków ulnownych wyrvołuje konieczność zleccnia
w trybie pilnynr dokończenia tych robot przez innego wykonar,vcę,

7, Wartośc robtit w określonynr zadaniu trie przekracza kwoty nętto 75 000,00 z), Prz.ęz zadarrie

rclzutnic się lv szczcgólności całość prac okleślonych w Uchwale Rady Nacizorczej clla

określonej nieruchontości, jednakor,vy profil/zakres robót na jednym lub lvielu budynkaclr.

§4.
1. W przetargach nie mogą uczestniczyć podrnioty gospodarcze:

a. Będące w stanie likwidacli lub upaclłości.
b. Posiadaj ące zaległości r,vobęc Urzędu Skarbclwego i ZUS.
c. Zwtąz.ane u, jakikolwiel< sposób z członl<ami kornisji przetargowej, członkanri Rady

N adzorczej oraz członk amt Zarządur Spciłdzielrri - ograniczenia ustawowe.
d. Które nie rływiązały się ze rł,cześniej zawieranych umór,v ze Spółdzielnią, l.ł,ykonały je

nienaleźycie iub uchylają się od naplaw gr,varancyjnych. Decyzje o rvyłączeniu z przetargu
podmiotu gospodarczego za każdym ra7tm pode.imu.je Zarząd Spółdzielni.

2. Dowodarni na to, że nię."vystępuje żaden zprzypadkórv wymienionych w ptrnkcie 1 jest:
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a, Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądor,vego lub zaśrł,iadczenie o wpisie dO elvidencji

clziałalności gospoclarczej, rvystawionc nic wczcśniej niż 3 miesiące przcd ternrincm

zlożęnia oferty.
b. Oświadczenie o nie zaleganiu lv op]lacaniu podatkciw i składek, na ubezpieczenia spoleczne,

§5.

W przetargach nie mc,gą uczestniczyć ofercnci, ktorzry nie udokumentują swojej wiarYgoclnoŚci

ekonomiczllej i technicznej.

1. Dorvodem potwierdzającym r,viarygodnośc ekononriczllą oferenta jest:

a. W przypadktr podnliotu gospodarczego prowa dz,ącego księgi raclrunkowe - bilans +

rachunek zyskóiv i strat zarok poprzedni.
b. W przypadku podmiotu gospodarczego nie pror.vadzącego ksiąg rachunkowych - zeznanie

pociatkowe za rok poprzedni oraz r.ęstaw,ielrie przychodów i kosztów narastająco od

początkll tclku do końca kwańału poprzedzającego termin składania ofert,

2. Dowodanri potrvierdzaj ącymi wiarygodność techniczną of-erellta są:

a. Rel'erenije inwestorów z poprzedniclr 2 do 3 lat określające rod'l.aj, r,l'artoŚc i nriejsce

r,vykonanych lobot oraz stwierózające, ze roboty zostały lvykonane rv ustalonYnr tetminie

i jakościowo dobrze.
b, oświaclcz_enie o akrualnym potencjale przewidyrvanych podwykonar,vcórv lub osob

zatruiiniony ch przez składającego ofertę gwaranttljącyclr nalezyte lvykonanie umor,vY,

c. Oświadczęnie o propono\ł,anyn kierolvniku budor,vy (robot) posiadającym uprawnienia do

rvykonywania samodzielnych lirrrkcj i w budownictwie.
d. Oświaclczenie o niekaralności osoby/osćlb/członkow zarządu osób składających ofcrtę.

3. Spr:łclzielnia moze w formularzu przetargowym starviać również inne wynogi dotYczące

dókr_rrlentór,v, które miałyby potrvierdzać wiarygodność techniczną ol'erenta, w za]ezrroŚci od

rodzaju robót.

§6.

W ogłoszeniu o przetargu nieoglaniczon5lm, zamieszczonym na tablicy ogłoszeri Społdzielni

i na stronie internetowej Spółctzielni i porvyzej l<woty 800 tys. zł prrblikor,vanych w prasie

]okalnei orazw zaproszeniu do plzetargu ograniczonego nalezy poclać co najmniej:

a. Nazwę i siedzibę Spółdzielni,
b. Formę przetargu.
c. Przcclmiotprzctargtl.
d. Terminy i niiejsce oclbioru tbrmularza przetargowego (fonłrularz trdostępnia się od dnia

publikacji ogłoszenia lub r,vysłania z,aprosr,enia do upłyrvu tenrrinu składania ol'ert).

e. Termin i mieisce składania ofert.
f. Wysokość łvadium i sposób jego złożenia na rachunku bankorvynr Społdzielni.
g. Zastrz.eż,ęll,ie, ze Społdzielni przysŁrgu.ie prawo srvobodnego rvyborlt olerenta oraz, ż,e

Spółdzielnia ma prawo unielł,aznić przctarg bez podania przyczyny.
Spółdzielnia powiadamia Radę Nadzorczą o ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Spółdzielnia powiadamia o terminie otwarcia ofert samorząd blokowy budynku, którego

postępowanie przetargowe dotyczy.
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§7.

Ofbrent przystępujący do przetargu składa jedną ofbrtę na druku fonnularza przetargorł'ego

pobralrego od Spółdzielni, w któryrn wypełnia rvszystkie rvolne rubryki, clraz do ktorego

dołącza rvszy stkie wymagane dokumerrty,
Fornrularz przetargolły zawiera co najmniej:

Określenie przedmiottr ol'erty.
Nazwę i adres oferenta oraz nazlvtsko jego przedstawiciela lub pełnomocnika,

Spis rłynlaganych przez Spółdzielrrię dokumentów uwiarygodniających oferenta.

olbrowaną- wysokość skłaclnikorv cenotwórczych obowiązujących w przyPadku

kclni eczno śc i wykonania robót clo datkorvych.
0ferowany okres glvarancj i.

Oferowarry ternrin rvykonania robot,

Oferowaną wysokość n ynagroclz ęnia za roboty, poclaną rł, oytiaoh i słor,łnie.

oświadczenie oferenta, że zapaznał się z warunkanli plzetargu i przyjmuje je bęz

1.

zastrzeż,ęń.
Za pobranie ftlrmttlarza przetargowcgo w fornric papierowej Spółclziclnia moze r-rstaliĆ oPłatę.

Wysokośc opłaty ustala Zarząd Spółdzielni w-drodze decyzji.
Z zawartośóią złozonych o{'ert nie można ,zapoznać się przed rozpoczęcieln pracy komisji
przetargorvej.

§8.

oferent przystępujący do przetargu jest zobowlązany do wniesienia wadium, w wysokoŚci

określonej w ogłoszeniu.
Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Oferent wpłaca przelervem na rachunek bankowY

wskazany przez Spółdzielnię.
Wadium ul ,gu prŻ"pudkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upłyłvie terminu składania

ofert lub w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy na

warunkach okre ś 1 onych w formul ar nl pr zetargowym.
Nie powoduje utraty wadium cofnięcie oferty lub wprow adzenie w niej zmlan przed upłylvem

terminu składania ofert. W przypadku cofnięcia oferty wadium zwraca się niezwłocznie Po
zamknięciu przetargl.
Po wybraniu oferty Spółdzielni a zwraca wadium pozostaĘm oferentom, w terminie 5 dni

roboczych ltcząc od następnego dnia po podpisaniu umowy. W przypadku unieważnięnl,a

postępowania, wadium zwraca się w terminie 5 dni roboczych od dnia unierł'ażnienia przetargu.

Oferentowi, który wygrał przetarg Spółdzielnla zwraca wadium niezwłocznie po zawarclu

umowy, ale nię wcześniej niż po przedłożeniu przez oferenta zabezpieczenta na|ężytego

wykonania przedmiotu umowy, o ile takie zabezpteczenie jest wymagane umową.

§9.
Przetarg przeprowadza komisja przetargo\Ą,a powołyrvana l<ażdorazowo decyzją Zarządu

Społdzielni, sltłada.iąca się wyłącznię z pracownikow Spółdzielni.

a.

b.
c.

d.

ę.

f.
ob,

h.

J.
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§ 10.

Z prac komisji przetargowej sporządza się protokół,
Sptiłdzielni. Spółdzieltria przechowuje złozone ol-erty
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podpisania.
Z akre s działanta kom i sj i przetargo rvej ob ej nr uj e :

1. Stwierclzenie prar,vidłowości ogłoszeriia plzetargu lub zaproszenia do składania ofert.

2, Stw,ierclzenie jlości r.łoż,onych ol'ert, zbadanie nienaruszalności kopert zawierających ol'erty

I zaopatrzerria ich w kolejne ntlmely.
3, otwarcie kopert z ofertami złożonymi w ustalonym terminie (oferty złożone po tym terminie

odsyła się bóz otwierania kopert). Komisja podaje do publicznej wiadomoŚci na posiedzeniu

przy otwarciu ofert nazwę firmy oferenta, warunki zawartę w ofertach mające wPłYw na ich

i.."ę. Zestawięni e złożonych ofęrt z Wszczególnieniem warunków mających wpływ na ich

o cenę j est załączniki em do protoko Łu pr zetar gowe go,

4. Zbadanlę każde.i oferty pod kąteln jej ważrrości, ti. czy zostały zŁoŻ<"lne na formularzu

przetargowy* póbrunym ze Spółdzielni, czy zostały wypełnione rvszystkie rrrbryki fortnularza,

|r1, for-,ouiarz 
-nie 

zalviela przeróbek i skreśleń, czy l'omrularz z,ostał zaclpatrzony w datę

i poclpis, czy dołączono do fornrularza wszystkie wymagane dokumenty i czy dokr-rrnentY te są

ważne. Powyższe zaplsy zarnleszcza się w protokole przetargowym. Kornisja moze wezwaĆ

oflerenta, w określonym terlninie, do uzupełnienia oferty l," przypadku stwierdzenia braku

załączntkorv lub r_rzupełnienia podpisorv. Ol'erty niervazne nie są dalej rozpatryrvane PrzęZ
kornisję, a porvody ich nier.vażności pociane są do protokołu.

5. Rozpatize,iie rvszystkjch r.vaznych ofert _ podanie do protokołu oferowanych warunkór,v

r.vykonania robót (cena, grvarancja, składniki cenotwcircze, terminy rł'ykonania).

6. Wyłonienie oferenta, który przedstarł.ił otbrlę najbardziej korzystną (rł' protokole rłpisuje się

datę rozstrzygnięcia, ktora jest ciatą zakończenia przetargu oraz uzasadnienie r,lyboru danej

o{erty).

1, Wybór oferty dokonywany jest ptzezroórjr;;tę, na podstalvie ustaleń komisji przetargowej,

w oparciu o takie kryteria jak:

a. Cena robót.
b. Składniki cenotr.vórcze lobot.
c. Tenriin realizacji.
d. Okres _ervarancji.
e. Wiarygodność oferenta.
f. Inne kr"yteria określone \\, rr,arunkach zlożęnia of'erty, odnoszące się do przednliottl

zamór,vienia, rrp. jakość. tunkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatac.ii itd.

ż. W przypaclku gdy oferorvana cena jest rużąco niska, Społdzielnia lnoze dokonaĆ odrzucenia

ot'erty,

§ 12.

Niezwłocznie po podpisaniu protokołu przetargowego, Spółdzielnta powiadamia na swojej

stronię intęrnetowej o wyniku przetatgu.
JeżęIi wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zavłaręia umowy na

warunkach określonych w formularzu przetargowym lub nie wnosi w ustalonym terminie
zńezpieczenia na|eżytego wykonania przedmiotu umowy, Spółdzielnia może wybraĆ ofertę

najkorzystniejsząspośród pozostałych ofert, bezprzeprowadzania ich ponownej oceny,

1.

2.
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2.

J.

1.

§ l3.

Przetarguznaje się zanierozstrzygnięty w przypadku gdy wpĘnąprzynajmniej dwie oferty, ale

żadnaznichnie jest ważna i nie nadaje się do przyjęcta.
W przypadku wpłynięcia jednej oferty odstępuje się od trybu przetargowego ale ofertę tę

poddaje się analizie przez komisję przetargową i vłraz z protokołem przekazuje do decYzji

Zarząduco do ewentualnego zawarciaumowy w oparciu o § 3 pkt. 4 niniejszych Zasad,

Po stępowarlie przetargowe unier.vażn i a s i ę gdy :

a. C]ena najkórzystnĘszej oferty przewyższa ]<wotę, którą Spółdzielnia ntoże ptzeznaczYc na

finansowanie zamówieni a.

b, Wystąpiła istotna ztniaaa okoliczrrości porł,oduj ąca, że pror,vaclzenie postępowarria lub

wykonanie zarnórvienia nie leży rv interesie Społdzielni, czego nie mozna było wczeŚniej

przewidzieć.
4. O uniewaznieniu postępor,vania przetargowego Spółdzielnia irrformuje na swojej Stronie

internetow-ej.

§ 14.

Do niniejs lrych, Zasad doboru wykonarvcólv clc,l wykonania remontów nie mają zastosowania

przepisy usta\\ry z dniażc) stycznia 2004r. Prarvo zanrówień publicznych.

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodn iczący Rady Nadzorczej

Sl-Kl
R,\+

Prulis
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