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REGULAMIN PRZETARGU 

 
ofertowego nieograniczonego na wykonanie: 

 
remontu chodników i nawierzchni asfaltowych na osiedlach Sanockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej wyszczególnionych w załączniku nr 1  
 
 

§ 1. 
 
1. Przedmiotem przetargu ofertowego nieograniczonego jest wybór oferenta na 

przedmiotowy zakres robót zgodnie z niniejszym regulaminem.  
 
2. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:  

a) określenie przedmiotu przetargu  
b) zaproszenie do składania ofert  
c) określenie terminu i miejsca składania ofert pisemnych  
d) określenie miejsca i terminu, w którym można zapoznać się z regulaminem 

określającym warunki przetargu  
e) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu  
f) wysokość wadium 

g) zastrzeżenie, że zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub 
uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatu.  

 
3. Zawiadomienie o przetargu nieograniczonym następuje przez ogłoszenie w prasie - 

Tygodnik Sanocki.     
4. Ogłoszenie winno ukazać się, co najmniej 10 dni przed terminem składania ofert.  
5. Termin składania ofert - do 2018-06-04 w sekretariacie Spółdzielni przy                          

ul. Sienkiewicza 1 do godz. 1400. 
6. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-06-05 o godz. 1100 w biurze ZGZM ul. Traugutta 9.  
7. Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP 

oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 2018-06-04 do godz. 
1400. 
         

§ 2. 
 

Pisemna oferta powinna zawierać:  
1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy. 
2. Datę sporządzenia oferty.  
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z właściwego urzędu.   
4. Uprawnienia kwalifikacyjne z wymaganym ważnym ubezpieczeniem OC oferenta 

(odbitki ksero) lub osoby zatrudnionej przez oferenta wraz z oświadczeniem, że będzie 
ona zatrudniona przy wykonaniu tych robót.  

5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez 
zastrzeżeń.  

6. Ryczałtowy koszt (brutto) wykonania robót zgodnie z warunkami w § 3 wpisany na 
dołączonym do regulaminu przetargu załączniku nr 1 oraz podanie ceny jednostkowej 
brutto do rozliczeń ewentualnych różnic wykonanych robót względem ilości podanych 
w załączniku. 

7. Oświadczenie o podjęciu działalności w przypadku wygrania przetargu i przedłożenia 
do podpisu umowy w terminie do 7-miu dni od daty zawiadomienia o przyjęciu oferty.  
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8. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wycena robót, na co najmniej jednym 
zadaniu wyszczególnionym w załączniku nr 1. 

9. Kserokopię dowodu wpłaty wadium. 
 

 
§ 3. 

Warunki szczegółowe:  
1. Remont chodników na osiedlach SSM obejmuje: 
 
 
1.3.Nawierzchnie z kostki brukowej: 
- przygotowanie powierzchni, rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z obrzeżami, 

wykonanie właściwej podbudowy pod kostkę brukową tłuczeń gr. warstwy 12cm po 
zagęszczeniu 

- podniesienie studzienek do właściwego poziomu 
- ułożenie nowych obrzeży i cieków wodnych we wskazanym miejscu 
- wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce z drobnego 

żwirku gr. warstwy 5cm. z wyprofilowaniem odpowiednich spadków uniemożliwiających 
tworzenie zastoisk wody 

- gwarancja na wykonane roboty nie mniej niż 36 miesięcy 
- w przypadku wykonywania nowego chodnika wykonać koryta łącznie z podbudową jak 

wyżej. 
 
1.2.Nawierzchnia z płyt „MEBA” gr. 10cm 

- przygotowanie powierzchni, wykonanie koryta pod podbudowę,  
- wykonanie właściwej podbudowy pod płyty MEBA tłuczeń gr. warstwy 15cm po 

zagęszczeniu 
- ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej oporowej 
- wykonanie nawierzchni z płyt MEBA na podsypce z drobnego żwirku gr. warstwy 3cm. 
- gwarancja na wykonane roboty nie mniej niż 36 miesięcy 
 
1.3.Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej: 
- przygotowanie powierzchni, oczyszczenie i likwidacja ubytków nawierzchni 
- podniesienie studzienek do właściwego poziomu 
- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4cm z wyprofilowaniem odpowiednich spadków 

uniemożliwiających tworzenie zastoisk wody 
- łaty z masy asfaltowej o zmiennej średniej gr. 4cm z wyprofilowaniem odpowiednich 

spadków uniemożliwiających tworzenie zastoisk wody 
 
1.4.Schody terenowe z elementów betonowych prefabrykowanych: 
- przygotowanie powierzchni, rozbiórka istniejących stopni 
- wykonanie właściwej podbudowy betonowej  
- osadzenie na betonowej ławie oporowej obrzeży betonowych 
- ułożenie stopni z elementów prefabrykowanych wraz ze zjazdami na wózki  
- wykonanie obustronnych poręczy stalowych 
- gwarancja na wykonane roboty nie mniej niż 36 miesięcy 
 
2. Zakres rzeczowy został określony w załączniku nr 1. 
3. Mapy z lokalizacją robót są do wglądu w ZGZM ul. Traugutta 9. 
4. Inwestor nie przewiduje robót dodatkowych. Jeżeli w trakcie wykonania robót z 

warunków technicznych wynikać będzie konieczność wykonania robót nieujętych w 
kosztorysie ofertowym, roboty te należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym warunków finansowania. 
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5. Zakres robót określony w regulaminie przetargu zaliczany jest do infrastruktury 
towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.  

6. Termin wykonania robót do : 2018-09-30 
 
 
 
 

§ 4. 
 Warunki zawarcia umowy 
1. Zapłata faktur będzie realizowana po zakończeniu robót na poszczególnych osiedlach i 

ich protokolarnym odbiorze.  
2. Zapłata będzie realizowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia do SSM faktury 

wraz z protokołem odbioru robót. 
 

§ 5. 
 
1. Przetarg jest ważny, gdy przystąpi do niego, co najmniej dwóch oferentów 

zakwalifikowanych do przetargu. 
2. Przetarg prowadzi komisja powołana przez Prezesa SSM zarządzeniem                             

nr PO-127/ 8/2018  z dnia 2018-05-11 
3. Członkowie komisji, ich małżonkowie lub dzieci osoby obecnej na przetargu w 

charakterze urzędowym nie mogą brać udziału w przetargu.  
 

§ 6. 
 
1. Komisja przetargowa w pierwszej części, w której mogą brać udział oferenci stwierdza:  

a) prawidłowość ogłoszenia przetargu  
b) ustala liczbę otrzymanych ofert  
c) nienaruszalność kopert zawierających oferty  
d) kompletność złożonych ofert wg §2 i przedstawia oferty nadające się do rozpatrzenia.  

 
2. W drugiej części przetargu niejawnej komisja wybiera wykonawcę robót kierując się: 

a) zaoferowaną ceną ryczałtową 
b) warunkami gwarancji   
c) fachowością oferenta oraz jego wiarygodnością i bazą techniczną  
 

3.   Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert, jeżeli:  
a) nie odpowiadają warunkom przetargu  
b) zostały złożone po wyznaczonym terminie  
c) nie zawierają danych wymienionych w niniejszym regulaminie     
d) są nieczytelne lub budzą wątpliwość, co do ich treści, rzetelności danych, a także 

zawierają przeróbki i skreślenia.            
  

§7 
 

1. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 7 dni od 
daty zakończenia postępowania przetargowego, tj. podpisania protokołu przez komisję 
przetargową i zatwierdzenie przez Zarząd SSM. 

2. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony komisja przetargowa 
organizuje dodatkowy przetarg w formie, o której wybrani oferenci zostaną 
powiadomieni pisemnie. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 
zamawiającego. 

4. W przypadku unieważnienia przetargu, powiadomieni zostaną o tym wszyscy oferenci. 
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5. Wpłacone wadium oferentów, których oferty nie wybrano lub odrzucono zostanie 
zwrócone przez Spółdzielnię przelewem w dniu następnym po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego.    

 
 
 
 
 
 
 
6. Oferentowi, którego oferta będzie wybrana zostanie zatrzymane wadium do czasu 

wykonania całości robót i wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru robót.    
7. W przypadku, gdy oferent wygrywający przetarg odstąpi od podpisania umowy, lub 

odstąpi od wykonania robót po podpisaniu umowy traci prawo do zwrotu wadium. 
8. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium podlega zwrotowi przelewem w dniu 

następnym po podpisaniu protokołu z przetargu. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
10. Oferenci zobowiązani są do pisemnego określenia nr konta i nazwy banku celem zwrotu 

wpłaconego wadium.  
11. Decyzję o wyborze oferenta zatwierdza Zarząd SSM.  
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Sanok, 07.05.2018r.  


