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sekretariat@smbacieczki.pl 

Białystok, 2017.07.03 
 
         Tablica Ogłoszeń 
         SM Bacieczki 
 

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na osiedlowe roboty 
drogowe w 2017 r.  w zakresie: 
1. Wykonanie remontu placu postojowego i chodnika między budynkami Swobodna 56-58-54 
2. Wykonanie remontu chodnika na parking pomiędzy budynkami Swobodna 62-64  
3. Wykonanie remontu wjazdu na parking w sąsiedztwie budynku Łagodna 1 
 
Ad.1.1  Koszt brutto za wykonanie 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm, ok 160 m2,  
powinien obejmować:  

a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac  
b) usunięcie krzewów 
c) korytowanie 
d) wykonanie zabezpieczenia kabli elektrycznych 
e) wywiezienie nadmiaru ziemi  
f) ustawienie krawężników 15x22 
g) wykonanie warstw podbudowy  
h) ułożenie płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm wraz z obsypaniem piaskiem 
i) wyrównanie terenu zasianie trawy w pasie 50 cm wzdłuż krawężnika. 
j) oczyszczenie terenu 
 
Ad.1.2  Koszt brutto za wykonanie 1 m2 chodnika pomiędzy budynkami Swobodna 56–58-54,  powinien obejmować:  

k) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac  
l) rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 
m) ustawienie krawężników 
n) wykonanie warstw podbudowy 
o) ułożenie kostki wibroprasowanej grub.8 cm 
p) wyrównanie terenu zasianie trawy w pasie 50 cm wzdłuż krawężnika. 
q) oczyszczenie terenu 
r) przewiezienie płytek z rozbiórki i złożenie ich w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
 
Ad.1.3  Koszt brutto za wykonanie 1 m2 chodnika pomiędzy budynkami Swobodna 56–58-54,  powinien obejmuje:  

s) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac  
t) rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 
u) ustawienie krawężników 
v) wykonanie warstw podbudowy 
w) ułożenie kostki wibroprasowanej grub.6 cm 
x) wyrównanie terenu zasianie trawy w pasie 50 cm wzdłuż krawężnika. 
y) oczyszczenie terenu 
z) przewiezienie płytek z rozbiórki i złożenie ich w miejscu wskazanym przez zamawiającego 
 
 
Ad.2  Koszt brutto za wykonanie 1 m2 chodnika pomiędzy budynkami Swobodna 62-64, ok. 180 m

2
, powinien 

obejmować:  

a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac  
b) rozebranie istniejącego chodnika 
c) ustawienie krawężników 
d) wykonanie warstw podbudowy 
e) ułożenie kostki wibroprasowanej grub.6 cm 
f) usunięcie i wywiezienie 4 płyt drogowych z trawnika 
g) wyrównanie terenu zasianie trawy w pasie 50 cm wzdłuż krawężnika i w miejscach po usuniętych płytach drogowych. 
h) oczyszczenie terenu 

 
Ad.3  Koszt brutto za wykonanie 1 m2 remontu nawierzchni (przełożenie istniejącego polbruku) wjazdu na 
parking w sąsiedztwie budynku Łagodna 1 

a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac  
b) rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej 
c) regulacja krawężników 
d) wykonanie warstw podbudowy 
e) ponowne ułożenie kostki wibroprasowanej  
f) wyrównanie terenu zasianie trawy w pasie 50 cm wzdłuż krawężnika. 
g) oczyszczenie terenu 
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Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę firmy i jej siedzibę. 
2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu  
    Skarbowego o wnoszeniu podatku, informacji z ZUS, deklarację podatkową w  
    przypadku zakładów rzemieślniczych. 
3. Informację o ostatnio wykonanych podobnych robotach. 
4. Opinie zleceniodawców o zrealizowanych pracach i oświadczenie, że nie ogłoszono  
    upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego oraz  
    oświadczenie, że firma opłaca podatki. 
5. Okres gwarancji i rękojmi. 
6. Koszt 1 m2 brutto dla poszczególnych robót (Ad1.1 , Ad1.2 , Ad1.3 , Ad2 , Ad3) 
7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac budowlanych, sprawdził warunki i nie wnosi 
zastrzeżeń. 
8. Wyrażenie zgody na wniesienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia jej należytego 
wykonania w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia.  
 
 
Planowany czas wykonania sierpień – październik 2017 roku 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000 zł na konto PKO BP S.A. I 
O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku do dnia 
14.07.2017 r. Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta lub zostanie 

zatrzymana i przepada, jeżeli oferent wygrał przetarg i w przeciągu 2-ch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu 
odstąpił od zawarcia umowy. 
           Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawach technicznych z oferentami jest mgr inż. Andrzej Tobolczyk 
tel. 856748905.  
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 14.07.2017 r. do godz. 14.00 z dopiskiem ‘CHODNIKI 

OSIEDLOWE’. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. 

            SM „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  
O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 


