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PRZETARG

NR 1/2019

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia wykonania remontu dachu
budynków mieszkalnych
przy ul. Pułaskiego 99, 101 i 103 w Białymstoku
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I.

Informacje ogólne

1. Zamawiający: „Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 99, 101 i 103 przy
ul. Pułaskiego w Białymstoku”
2. Opracowaniu przetargowemu podlega nieruchomość zlokalizowana na działce oznaczonej na mapach ewidencji gruntów jako działka o numerach geodezyjnych – Nr 636/13, 635/5, 689/11,
698/1, 699/1, 700/1, 701/1 w Białymstoku.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu dachu budynków mieszkalnych przy ul. Pułaskiego 99,
101, 103 w Białymstoku.
4. Zamawiający udostępni do wglądu projekt budowlany tych budynków celem jego wykorzystania
przy opracowywaniu oferty i wykonywaniu Zamówienia,
4. Budynki mieszkalne zrealizowane w latach 1986-1988 w technologii OWT-67 N.
5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
6. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie robót opisanych w pkt. II.
7. Wykonywanie robót przez podwykonawców może nastąpić po uzyskaniu zgody od Zamawiającego.
8. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
II.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Remont dachu :
a) przygotowanie podłoża poprzez naprawę pęknięć i uszkodzeń mechanicznych istniejącego pokrycia dachowego z papy
b) wymiana obróbek blacharskich na wysuniętej części zadaszenia budynków nad dźwigami
osobowymi
c) uszczelnienie i zabezpieczenie włazów dachowych przed przeciekami wód deszczowych
d) ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości przykrycia dachowego budynków
III.
Termin realizacji zamówienia
1. Pożądany termin realizacji zamówienia. do 30.07.2019 r.
IV.
Zawartość oferty:
- cena za wykonanie całego zakresu opisanego w pkt. II
- min 3 referencje na wykonanie robót remontowych dachów budynków
- oświadczenie oferenta, że udzieli gwarancji na wykonany zakres robót objęty umową na okres
minimum 5 lat od daty odbioru końcowego robót
V.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie siedziby organizatora przetargu w budynku SM „Elemencik” ( I piętro ) w Białymstoku ul. Duboisa 5A.
Oferty powinny być w zamkniętych i oznakowanych kopertach.
Otwarcie ofert:
-oferty zostaną otwarte w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:05 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w
siedzibie SM „Elemencik”w sali konferencyjnej (I piętro pok. Nr 12)
-otwarcie ofert jest jawne.

Białystok dn. 14.05.2019 r.

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości nr 99,101,103
przy ul. Pułaskiego
w Białymstoku

