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PRZETARG

Na wykonani e wymi any naw ięr zchni cho dnik a z płytek b etono}vych
50x50x7 cm Z podbudową na nawierzchnie z kostki brukowej typu

,,BEHATON" gr. 6 cm przy budynkach mieszkalnych Browarna39,
Browarna 50 otaz Browarna42 na osiędlu Wojska Polskiego

w Nowym Sączu.

1. Nazwa. adres i dane teleadresowe wnioskodawcv

sPóŁDzl ELNIA M I EszKAN loWA,,BEsKlD,, W NoWYM sĄczu, U L. B.A. KoNsTANw 12A

2. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany nawierzchni chodnika zpłytek
betonowych 50x50x7 cm z podbudowę nanawierzchnie z kostki brukowej typu
,,BEHATON" gr. 6cm. przy budynkach mieszkalnych Browarna 39, Browama 50 oraz
Browarna 42 na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

BRoWARNA 50 - zakres robót ;

- demontaż starych płyt betonowych 50x50x7 cm - około 170,00 m2

. demontaż obrzeży betonowych w i|ości- około ].25,00 mb.

- wykonanie korytowania ( zebranie starej podbudowy )- 170,00 m2

- ułożenie nowych obrzezy trawnikowych 20x6 cm - około 125,00 mb.

- wykonanie nowej podbudowy z klińca - około !7o,oo mf

- ułożenie nawierzchnichodnika z kostki brukowej typu,,BEHATON,; gr' 6 cm na podsypce grys

2-6 mm - około I70,00m2,

- wywiezienie z terenu budowy nieuszkodzonych płytek betonowych na wskazane miejsce przez

Inwestora.

- wykonanie podjazdu z u|icy na parking znajdujqcy się od strony szczytu budynku - konieczna

jest propozycja i własne rozwiqzanie prob|emu ijego wycena'



BROWARNA 39 - zakres robót;

- demontaż starych płyt betonowych 50x50x7 cm - około 285,50 m2

. demontaż obrzeży betonowych w i|ości- około 175,00 mb.

- wykonanie korytowania ( zebranie starej podbudowy ) - 285,50 m2

- utożenie nowych obrzeży trawnikowych 20x6 cm - około 175,00 mb.

. wykonanie nowej podbudowy z k|ińca - około 285,50 m2

- utożenie nawierzchnichodnika z kostki brukowejtypu,,BEHATON,; gr. 6 cm na podsypce grys

2-6 mm - około 285,50m2.

- wywiezienie z terenu budowy nieuszkodzonych płytek betonowych na wskazane miejsce przez

lnwestora.

BRoWARNA 42 - zakres robót ;

- karczowanie krzewów _ 4 szt'

-wykonanie korytowania pod chodnik w ziemi z odwozem - około 28,0o m2

- utożenie nowych obrzeży trawnikowych 20x6 cm - okoto 54,00 mb.

- wykonanie nowej podbudowy z k|ińca - około 28,00 m2

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej typu ,,BEHATON,; gr. 6 cm na podsypce grys

2-6 mm - około 28,oomf .

3. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonvwania ocenv ich

spełniania

Wykonawcq może być przedsiębiorstwo posiadające niezbędnq wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujqce potencjatem technicznym i osobami zdo|nymi do wykonania zamówienia |ub który
przedstawi pisemne zobowiqzanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdoInych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie 2'



l .

2 .

4. Termin składania ofert: upływa w dniu 26,07 '202t roku

5. Wvkaz dokumentów oraz oświadczeń niezbednvch do złożenia wraz z oferta

Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innego podmiofu, musi do ofeĘ dołączyć, pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencj ata wraz z oświadczeniem tego podmiotu w
zakresię braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym'

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub cęntralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej , jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy ptzedwyznaczonym dniem do podpisania umowy.

Termin realizacii zamówienia - III.IV kwartał 2021 roku.

Okres udzielonei swarancii- 5 lat

Termin zwiazania oferta

Termin zwiqzania ofertq upływa po 30 dniach |iczqc od terminu składania ofert.

ofertę z dopiskiem: ,,oferta na wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z pĘtek
betonowych 50x50x7 cm z podbudową na nawierzchnie z kostki brukowej typu
,,BEHATON" gr.6cm prry budynkach mieszkalnych Browarna39, Browarna 50
oraz Browarna 42 na Osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu'' .
ofertę na|eży ztozyć w formie pisemnej na adres:

33-300 NOWY SĄCZ u| .B.A. Konstanty 1"2a SpółdzieInia Mieszkaniowa ,, Beskid ,,

nie później niż do dnia 26.07.2021 do godziny 15:00.

9. Zamawiaiacv informuie' że po terminie do składania ofert niezwłocznie przystqpi do ich ana|izy
idokonania wyboru' Zamawiajqcy skontaktuje się z wybranym wykonawcq w ceIu ustalenia
terminu podpisania umowy. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jeże|i
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia oraz W przypadku zaistnienia okoIiczności nieznanych
Zamawiającemu W dniu sporzqdzania niniejszego przetargu (bez podania przyczyny). Zamawiajqcy
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części Iub całości przetargu, bez podania przyczyn.

6.

1

8.



10. osobą do kontaktu w sprawach technicznvch

Sekretariat SM ,,BESKID" tel. LB 443 4L34

Administracja SM,,BESKID" tel. iL}-LZL-LI7

Zamawiajqcy wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzia|nej
uprawnienia budowlane.

Sporządziła:

za wykonanie, posiadajacą stosowne

,WW
ńgr lwona Ma|czaK


