
Załącznik Nr 1.

do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami
funduszu remontowego Społdzielni Mieszkaniowej
,,Zatoka" w Braniewie

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

§1.
Przetargorv,v tr,vb zlecania robót ma na celu umoz]ir,r,ierrie Społdzielni w_vbor najkorzystrriejszych
warunkórv rvykonania robot. spośrócl zgłoszonyclr ofeft,

§2.
Przetarg na rclboty blłdorvlane przeplor,vadza się rv następlłjąc_vch fornrach:
1. Pisernny przetarg nieograniczollv - dostępny dla wsz,vstkich wykonawców posiadając,vch

uprawtrienia do rv,vkonania robó t bedąc_vch przednrio tenr plzetargu.
2, Pisemny przetalg ograniczon1, - dostępn,v cila wl,konau,ców rv liczbie nrinimunr drł,och

zaproszonyclr i ednocześn ie do składania ofet1 przez. Spółdzie lnię.

§3.
Odstępuje się od przetargo$,ego trybu zlecania robót jezeli:
1. Robota w.ymaga natl,chmiastor.vegtr w_vkonania (np. konieczność usunięcia skutków ar.varii).

2. Robota jest wl,kon,vrvana l1a pl,awaclr rvyłączności 1ub zlrajduje się pod ocŁu,olrą patentową.

3. Przepror,vacizon,v uprzednio przetarg rrie ciał lv,vniku,
4. Przeplor.va dzony tlprzedni o przetarg nie został rozstrz_vgrrięt,v.

5. W trakcie realizacji un,}owy o roboty została stlł,ierdzona kotrieczność rvykonania przez tego

samego wykonawcę dodatkowycir rotlót. ktcirych nie mozna blło przewidzieć rł pierr,votnej

lłnrolvie.
6. Nie dotrz,vmanie przęl, r,łykonarvcę r,varunków umowll,vch u_vl,vołuje konieczność zlecenia

u,tr},bie piln.vm dŃończenia tych robćlt przęz innego r,r,,vkonłrr,vcę,

7 . Wartośc robót lv określonym zadaniu rrie przekracza kr,voty netto 75 000,00 zł. Przez zadanie
rozumie się w szczególności całość prac określorrych rv Uclrrł,ale Rad.v Nadzorczej dia
określonej nieruclromości. iednakowy profil/zakre s robot na.iednvrn lub rł,ielu budynkach.

§ł.
1. W przetargach nie mogą uczestniczyć podmiot1, gospodarczc:

a. Będące w stanie lilirvidacji ir-rb upaclłości.
b. Posiadające zaległości wobec Urzędu Skarborł,ego i ZUS.
c. Zsą,iazane w jakikolrł,iek sposob z członkami kornisji przetargor.ł,ej. członkanri Rad},

Nadzorczej oraz członkami Zavądu Społdzie lrri - ograniczenia ustawo\ye .

d. Ktore nie wyi,viązał1, się ze wcześniej zawieranyclr unr<iw ze Spółdzielnią, rvl,konały je
nienaieżycie lub uchylają się od naprarv gwarancl,jnych, Decyzje o wyłączęniu z przetargu
poclnriotrr gospodarczego za kazdirrn tazęm poclejnruje Zatząd Spółclzielni.

2. l)owodami na to, ze nie r.ł1,-stępuje żadęn z przl,padkórv rvynrierliorryclr w ptrnkcie 1 iest:
ń
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Wyciąg z Krajowego Rejestru Sąclor,vego lub zaśr,viadczenię o wpisie do er.videncji

działalriości gilspodarczej, wystawiotre nie wcześrriej ntż 3 miesiące przed tenninem

złożęnta ot-ert.v.

b. Oświadczenie o rrie zaleganiu r.v opłacaniu podatkorv i składek na ubezpieczenia społecznc.

§5.
W przetargach nie mogą ttczestniczyc ot-erenci, którz,v nie uclokumentują swojej r,viarygoclnoŚci

ekononriczrrei i techrriczrrej,

1 . Dolł,odem potwiercizając,vm rł.iarygoclność ekononriczną oferenta jest:

a. W przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego księgi rachunkor,ve - bilans +

rachunek zyskór.v i strat za rok poprzedni.
b, W prąlpadku podmiotu gospodarczego nie pror.ł.adzącego ksiag rachunkorłl ch * 'zęznanię

podatkorł.e za rok poprzedrri otaz zęstarvienie przychodólv i kosztórv narastająco od
początku roku do korica kl,vaftału poprzedzającego tęrmin składania ofeń.

2. Dorvodami potlvierclzającyrli i.r,iary,godność techniczną ofbrenta są:

a. Ref-erencje inr.ł,estotóu, z poprzednich 2 cio 3 iat określające rcdzaj. wartość i nriejsce

w_vkonanych robót oraz st\derdzające. że roboty zostały lł1,-kclnane w ustalonym terminie
iiakościorvo clobrze.

b. Ośrł,iadczenie o akti:;rln.vtrr potencjale przewidywan.vclr podr,r,.vkonar,vców lub osÓb

zatrudnionychprzez składającego cllertę g\Ą,arantdących nalez,vte r,ł,ykonanie umor.vy,

c. Ośq,iadczenie o plopono\\,anl-n' kieror,vniku budow1, (robot) posiadającynr uprawnienia do

wykon_vrvan i a samo dzi e l nl,c h funkcj i r,r, budolłłr i ctwie.
d. Ośr,viadczenie o niekaralności osoby/ostib/członkór.v zarząclu osób składaiących ot'ertę,

3. Społcizielnia może rv l'onnularzu plzęLargowym stawiać rórł,niez inne rł-ymogi dotyczące

dokurnentó11,, które ntiĄbl, potrł.ierdzac wiarygodność teclmiczną ot-erellta, w zalezności od

roclzaiu robót.

§6.
1. W ogłoszeniu o przetargu nieoglaniczonynr, zamieszczonym na tablicy ogłoszcli Spółdzielrli

i na strollie internetowej Spółdzielni i pol.vyze.i kwo§l 800 tys, zł publikolvanl"ch w prirsie

lokalnej olaz w zaproszeniu do plzetargu ogratriczonego należy podaĆ co najmniej:
Nazwę i siedzibę Spółdzielni.
F'ormę przetargu.
Przedmiot przetargu.
Tennin5,, i miejsce odbioru lbrnrularza przetargowego (1brmularz udostępnia się od dnia
publikacji ogłoszenia irrb rłl-słania zaproszenia clo trpłyr.łu terminu składania ofert;.
'I'ermin i nrie.jsce składania ot-efi.

Wysokość ,uvadium i sposób jego złozenia na rachunku bankow;"m Spółdzielni.
Zastrzężęnie, ze Spółdzielni prz,vsłLrguje plawo svi,obodnego w_vbonr olęrenta otaz, żę

Spółdzielriia nra prawo utlięlvaznic przetarg bez podani a pTzyezyny ,

Spółdzielnia powiadamia Radę Nadzorczą o ogłoszonym postępowaniu przetargowym,
Spółdzielnia powiadamia o terminie otwarcia ofert samorząd blokowy budyŃu, którego
po stępowanle pr zetar gowe dotyczy.

a.

b.
c.
d.

ę.

f.
cr

2.
a
J.
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1.

2.

§7.
Oferent przystępujący do przetargu składa jeclrią ot-ertę na druktt tbrmularza przetargor.vego

iroblanego od Spółdzielni, w którynr r,v_vpełnia wszystkie r,volne rubryki, oraz do którego
dołącza rvszystkie w}nagane dokurnenty.
Formularz przetargowv zar,viera co naj rnrriej :

Określenie przednriotrł ot-ert,v,

Nazr.vę i adres oferenta oraz,nazu,isko jego przedstarviciela lub pełnomocnika.
Sp i s v,.vmaganych przęz Spółdzie lni ę clokum entól,v uwiarygodniaj ących of'erenta.
Oftrowaną wysokość składnikow cenotwórcz.vch obor,viązLrjących w przypadkrr
ko n i e c zn o ś c i rł, 

"v-ko 
nani a r o b ó t cl o d at ko rq,c lr.

Oferowany okres gwaranc.i i.

Of'erorvan,v termin wykonania robót,
Ol"eror,vaną w_vsokośc wynagrodzenia za robot1., podaną rł, cylrach i słou,nie.
ośr,r,iadczenie ot-erenta, żę zapoznń się z rvari;nkami przetargu i przy,jmuje je bez
zastrzeżeń.

Za pobranie fbrnrularza przetargowęgo rv fornrie papierorvej Spółclzielnia moze ustalić opłatę,
Wysokość opłat,v ustala Zarząd Spółdzielni rv clroclzę decyzji.
Z zawafiością złozonl,ch ofer1 nie mozna z,apoznao się przed rczpoczęciem pfac"v komisji
przetargor.l,ej.

§8.
Oferent przystępujący do przetarglt jest zobowiązany do wniesienia wadium, w wysokości
określonej w ogłoszeniu.
Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Oferent wpłaca przelewem na rachunek baŃowy
wskazany ptzez Spółdzielnię.
Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upływie terminu składania
ofert lub w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy na
warunkach okre ślonych w formul ar zu pr zetargo wym.
Nie powoduje utraty wadium cofnięcie oferly lub wprowadzenie w niej zm|an przed upływem
terminu składania ofert, W przypadku cofnięcia oferty wadium zwraca się niezwłocznie po
zamknięciu przetargu.
Po wybraniu oferty Spółdzielnia z:wtaca wadium pozostałym oferentom, w terminie 5 dni
roboczych licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy. W przypadku unieważnięnia
postępowania, wadium zwraca się w terminie 5 dni roboczych od dnia uniewaznienia przetargu.
Ofęrentowi, który wygrał ptzetarg Spółdzielnia zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umoury, ale nie wcześniej niz po przedłożeniu przez oferenta zabezpieczenia nalez),tego
wykonania przedmiotu umowy, o ile takie zabezpleczenie jest \\ymagane umową.

§9.
Przetarg przeprowadza konisia przetargo}va por.ł,ołyrvana każdorazowo decyzją Zarządu
Społdzielni, skł adaj ąca si ę rvvłąc z.nię z pracor,vni kóiv Społdzi elni.

a.

b.
c.

d.

e.

f.
(}
b.

h.

1J.

4.
5.

1.

J.

4.

5.

6.

1, prac komisii
Społdzielni. §B

§ 10.

przetargorvej sporządza się protol<ół.
ółdzielnia przeclrorł,uje złozone oI,'erty

l<tóry pocllega zatrvierdzeniu przęz 7"arz,ąd
i protokół pT,zez okręs 5 lat od dat_v jego
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podpisania,
Zakrę s dztŃanta komi sj i przetar go wej o b ej rnuj e :

1. str.l,ierdzenie prarł.idłorą,ości ogłoszeniir przetargu lub zaproszenia do składania ot'ert,

ż, stu,ierdzenie ilości złozon.vch ofbn. zbaclanie nienarrtszalności kopert zaw-ierających ot-erty,

i zaopatrzeniir ich rł,kolejne numery,
3. Otwarcie kopeń z ofertami złożonymt w ustalonym terminie (oferty złożone po tym terminie

odsyła się bez otwierania kopert). Komisja podaje do publicznej wiadomości na posiedzeniu
przy otwarciu ofert nazwę firmy oferenta, warunki zawartę w oferlach mające wpływ na ich
ocęnę. Zestawienie złożonych ofert z Wszczęgólnieniem warunków mających rłpływ na ich
ocenę 1est załącznikiem do protokołu przetatgowego.

4, Zbadanie każdei oferty pod kątenr jej rł,ażności. tj. czy zostały złożone na formularzu
przetargowym pobrarr}in ze Spółdzielni. czy zostały wl,pełnione wszystkie nrbryl<i formularza.
cz,v fbrnrularz nie zarviera przeróbek i skreśleri, cz.v fbrmularz zr>stń zaopatrzon,v w datę
i podpis, czy dołączono do fonnularza rvsz.vstkie lĘ/magane clokLrnrenty i czy dokulnenty te są
wazne. Povyzsze zapisy, zan1l,eszc7_a się lv protokole pfzetargow1,,m. Komisja moze wezwac
oierenta, w okrcślonynr ternlinie. do uzupełnienia ot-efiy lv przypadku stlvierdzenia braku
zńączni\<orv lub uzrtpełnienia podpisorł,. Otbrt.v triervazne nie są dale.j rozpatrywane przęz
komisję, a pol,vod1, ich niervażności podirne są do protokolu.

5. Rozpatrzenie ivsz.vstkiclr rr-aznvch oiert - podanie do protokołlt oferowan.vch rvarunkór.r,

w_lkonania robot (cena. grł,arancja. składniki cencltrvórczc, termin,v lvykonania).
6, W;,łonienie of-erenta, ktorv przedstawił of'enę najbardziej korzystną (rv protokole lvpisuje się

datę rozstrz,vgnięcia. ktora jest datą zakończenia przetargu oraz Llzasadnierrie wyboru danej
oiertl,).

§ 11.

1. W,vbór ofert_v dokon1,,rvany jest pTzęz Społdzielrrię, tra podstar.vie ustaleń kornisji przetargolr,ej,

w oparciu o takie kr,vteria jak:
a. Cena robót.
b. składrriki cenotwórcze robót.

Terrnitl realizacji,
Ol<res gwarancji,
Wi arygodność ofbrenta.
Inne kr_vteria ok"eślone w warunkach zło,żęnla otbrl.v, odtloszące się do przednriotu
zanrów-ienia, np. jakość, flłnkcjonalnośc, paranretry techniczrre, koszty eksploatacii itd.

2. W przl,padku gdy oferorvana cerra .iest raż,ąco niska. Spółdziclnia illoze dokonać odrzucenia
ofbrt_v.

§ 12.

1, Niezwłocznie po podpisaniu protokołu przetargowego, Spółdzielnia powiadamia na swojej
stronie internętowej o wyniku przetargu.

2. Jezeli wykonawca, którego oferla została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na
u,arunkach określonych w 1brmularzu przetargowym lub nie wnosi w ustalonym terminie
zabezpieczenia nalezyego wykonania przedmiotu umowy, Spółdzielnia może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

l-.

d.

e.

f.
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§ 13.

Przetatguznaje się za nl,erozstrzygnięty w przypadku gdy wpłyną przynajmniej dwie ofefty, ale

żadnazntchnie jest ważnai nie nadaje się do przyjęcia.
W przypadku wpłynięcia jednej oferty odstępuje się od trybu przetargowego ale ofertę tę

poddaje się analizie przęz komisję przetargową i wraz z protokołem przekazuje do decyzji
Zarząduco do ewentualnego zawarciaumowy w oparciu o § 3 pkt. 4 niniejszych Zasad.

Po stępor.van i e przetargorve uni ewazni a si ę gdy :

a. Cęna rrajkorzystniejszej of"erty przewyższ,a kwotę. którą Spółdzielnia może przeznaczyĆ na

fi nansowanie zamowienia.
b. Wystąpiła istotna zmtana okoliczności polł-oduj &ca, że prowaćlzetrie postępowania 1rłb

lłl,konanie zanrówienia nie lezy lv interesie Społdzielrri, czego nie mozna było rvczeŚniej

przewiclzieć,
4. O uniewaznietriu postępowatria przetargowego Społdzielnia informuje na swojej stronie

internetou,ej.

§ 14.

Do niniejszych Z,asad doboru r,łłkonarvców do r,r,_vkonania lemontów nie niają zastosolł-ania

przepisy ustarvy z dnia 29 s§,cznia 200_1r. Prar.vo zamórvień publicznych.

adzorczei
\ lł/.

gffif Nadzorczej
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