
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" 
50-305 Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 

 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na : 

Konserwację i stałą obsługę w zakresie robót elektrycznych na zasobach S.M. Akademicka 

 

 

 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów 
"Regulaminu Organizacji Przetargów SM "Akademicka". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wrocław, marzec  2017 r. 

1. Nazwa i siedziba zamawiającego.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" zarejestrowana w KRS 0000156236, 50-305 Wrocław, 

ul. Stefana Jaracza 48, tel. 71 328 34 91 REGON: 005923778, NIP 8961002375  

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z zapisami obowiązującego w S.M. "Akademicka" Regulaminu Organizacji 

Przetargów.  

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i stała obsługa w zakresie prac elektrycznych  na 

zasobach S.M. "Akademicka" w obrębie ulic: Jaracza, Damrota i Bacha we Wrocławiu. 

4. Okres związania ofertą i sposób obliczenia ceny ofertowej.  

4.1. Okres związania ofertą:  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

4.2. Kryteria i sposób  oceny ofert:  

1. Ocenę oferty stanowią podane przez oferenta czynniki cenotwórcze do kosztorysowania.  

5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Przez "Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

 wymagają tego odrębne przepisy. 

- posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem. 

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do 

 wykonania zamówienia, posiadają sytuację ekonomiczną pozwalającą im na realizację 

 zamówienia. 

- nie są związani stosunkiem prawnym z pracownikami, członkami Zarządu i członkami  Rady 

 Nadzorczej S.M. Akademicka.  

2. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  

 w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.  

3. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

 Wykonawca spełnił. 



6. Sposób przygotowania oferty,  terminy, miejsce jej złożenia.   

6.1. Sposób przygotowania oferty:  

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać wszystkie dane o oferencie tj. pełną 

nazwę, adres, REGON, NIP, KRS, telefon, mail oraz być podpisana przez przedstawicieli uprawnionych 

do reprezentowania oferenta składającego ofertę. Każdemu oferentowi przysługuje prawo złożenia 

tylko jednej oferty w niniejszym przetargu. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie 

wykluczony z postępowania. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych 

w zamkniętej i opieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: 

SM "Akademicka". Konserwacja w zakresie robót elektrycznych. 

na adres: 

SM "Akademicka" ul. Jaracza 48, 50-305 Wrocław 

lub drogą mailową w formacie nieedytowalnym na adres: 

biuro@smakademicka.pl 

nie później niż do dnia 14 kwietnia 2017 roku 

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę i adres oferenta oraz datę sporządzenia oferty.  

2. Kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz NIP, 

 REGON.  

3. Niezbędne oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.  

4. Kompletnie wypełniony formularz ofertowy i inne załączniki do SIWZ.  

5. Zaparafowany wzór umowy.  

7. Kryteria wyboru oferty i procedury.  

7.1. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty. 

1. Cena - 100%  

7.2. Tryb otwarcia i oceny ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez obecności oferentów. Po otwarciu 

ofert komisja dokona ocen złożonych ofert. Oferty nie spełniające kryteriów zawartych w SIWZ 

zostaną odrzucone. 

7.3. Ogłoszenie wyników przetargu.  

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 25.03.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na 

stronie internetowej Zamawiającego  www.akademicka.kn.pl. Oferent, który wygra przetarg zostanie 

poinformowany również indywidualnie drogą mailową.  

 7.4. Zawarcie umowy.  



Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie po zatwierdzeniu 

rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd S.M. "Akademicka".  

7.5. Unieważnienie przetargu. 

Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania 

przetargowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA                        

 Wykonanie stałej obsługi konserwacji i napraw elektrycznych na zasobach 
S.M. „Akademicka” we Wrocławiu.   

OFERENT 

(pieczęć lub pełne 

dane oferenta) 
 

 
CENA OFERTOWA 

 

 
Czynniki cenotwórcze 
 
R-g    ……………..zł. netto 
K.p.   ……………...% 
Zysk ……………....% 

 

 

  

 

  

..............................................                        .................................................................… 
         data                                       podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania    

                                                          oferenta wraz z pieczątką 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA Nr ………………. 

 

Zawarta w dniu …………………. we Wrocławiu  pomiędzy: 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Akademicka” z siedzibą  50-305 Wrocław ul. Jaracza 48 wpisaną  przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000156236, posiadająca NIP: 8961002375, REGON: 005923778 zwaną 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu – Leszek Nowakowski 

2. Wiceprezesa Zarządu – Ewa Wyszyńska 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą : 

Wykonywanie stałej konserwacji i napraw elektrycznych na  zasobach   
S.M. Akademicka we Wrocławiu.  

 

§ 2 

 1. Zamawiający  zapewni  Wykonawcy dostęp do wszystkich  budynków  objętych zadaniem 

 w celu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację techniczną 

 związaną z wykonywaną umową oraz udzieli niezbędnych informacji. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na:  

a) rozpoczęcie robót: do 5 dni od zgłoszenia usterki. 

b) zakończenie robót: do 10 dni od rozpoczęcia prac. 

c) naprawa gwarancyjna: do 10 dni od zgłoszenia. 

Poprzez zakończenie przedmiotu umowy uznaje się protokolarny odbiór prac. 



 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, będzie wyliczane na podstawie 

 kosztorysów powykonawczych, zakładając do wyliczeń czynniki cenotwórcze wskazane 

 w ofercie. 

2. Wykonawca wystawi faktury dla każdego obiektu wg poniższego wykazu: 

a)   Budynek AI (ul. Damrota 42-50, Jaracza 48) , 

b)   Budynek AII (ul. Damrota 50-58, Damrota 40),  

c)   Budynek B I (ul. Damrota 26-34, 

d)   Budynek B II (ul. Bacha 7-13, Damrota 26a),  

e)   Budynek C I (ul. Jaracza 62-74),  

f)   Budynek C II (ul. Jaracza 76-80b),  

g)   Budynek D (ul. Jaracza 60-60b, Damrota 36-38a),  

h)   Budynek E (ul. Bacha 1-6,Jaracza 82-88).  

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy, określony w §1, 

odbędzie się jednorazowo po przekazaniu Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy oraz 

wystawieniu faktur. Podstawą do wystawienia faktur przez Zleceniobiorcę będzie protokół odbioru 

podpisany przez obie strony. Należne płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonane na 

rachunek Zleceniobiorcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od złożenia faktury. 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 10 krotności stawki 

 roboczogodziny umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich 

 zakończenia, 

- za zwlokę w usunięciu wad prac dekarskich w wysokości 10 krotności stawki 

 roboczogodziny umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności lub 

 za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 100 krotności stawki roboczogodziny 

 umownej. 

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownych: 



- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub 

 za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 100 krotności stawki roboczogodziny 

 umownej. 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

Termin gwarancji wynosi jeden rok od daty odbioru przedmiotu umowy. 

§ 8 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 9 

 

Spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów 
właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, a także ustawa o prawach autorskich i prawo budowlane. 

§ 11 

 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

………………………….                               ………………………… 
     ZAMAWIAJĄCY :                                                                                            WYKONAWCA:                                                  

 
 
 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

OFERENT ................................................................... 

................................................................................... 

ADRES ....................................................................... 

................................................................................... 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW 

załączonych do oferty 

 

L.P. Dokumenty lub załączniki 
Ilość załączonych  

dokumentów 

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ  

2. Zaparafowany wzór umowy - złącznik nr 2 do SIWZ  

3. Oświadczenie – załącznik nr 4 do SIWZ  

4. 
Wypis z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 
 

 

               

 

                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

...............................................                                         .................................................. 

                  (pieczęć firmy)                                                                                                     podpis 



Załącznik nr  4  do SIWZ 

 

........................................... 
                  (pieczęć firmy) 

tel ...............................................  

e-mail ......................................... 

                                               

O Ś W I A D C Z E N I E  O F E R E N T A  

Przedmiot zamówienia:  

Wykonywanie stałej konserwacji i napraw elektrycznych na  zasobach  S.M. Akademicka we 
Wrocławiu. 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko): ………………………………………………………............................................…….. 

jako upoważniony do reprezentowania oferenta  

(nazwa firmy) ……………………………………..........................................................................…………………………………… 

 oświadczam że: 

1. Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

 Powyższe poświadczam stosownym dokumentem ( wypis z rejestru KRS lub zaświadczenie o 

prowadzeniu działalności gospodarczej)                                                                            

2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał   techniczny  oraz stosowne 

uprawnienia lub inne certyfikaty upoważniające do wykonania zamówienia .  

3. Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. W stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie został 

postawiony w stan likwidacji. 

5. Oferent zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz dokonał wizji lokalnej i nie wnosi zastrzeżeń 

do SIWZ. 

6. Oferent nie jest związany stosunkiem prawnym z pracownikami, członkami Zarządu oraz członkami 

Rady Nadzorczej  SM Akademicka    

 

 

Wrocław dnia   ………..........................…… 2017 r.                                                        ……….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
                  (podpis i pieczątka imienna) 


