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         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na osiedlowe roboty 
drogowe zakresie wykonania nawierzchni z asfaltu na parkingu w sąsiedztwie budynku Łagodna 1 
 
Wykonanie nawierzchni z asfaltu na parkingu w sąsiedztwie budynku Łagodna 1

 
powinno obejmować między 

innymi (pow. ok. 1008 m2): 

 
a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac 
b) Likwidacja wyspy i łuków wewnątrz parkingu z wybraniem ziemi i demontażem krawężników 
c) Rozebranie fragmentu chodnika na wyspie przy boisku 
d) Rozebranie podbudowy dawnego zjazdu na ulicę przy przystanku 
e) Regulacja wpustu ulicznego 
f) Ustawienie krawężników w miejscach brakujących (ok 30 m).  
g) Ułożenie chodnika od przystanku na parking szer. 1,5 m. Od strony boiska chodnik musi dochodzić do krawężnika i 

od krawężnika po przeciwnej stronie parkingu do chodnika miejskiego przy przystanku.  
h) Wykonanie podbudowy betonowej w miejscach wykorytowanych 
i) oczyszczenie, niezbędna naprawa i zagruntowanie podłoża betonowego parkingu 
j) Wyrównanie istniejącej warstwy mieszanką mineralno-bitumiczną 
k) wykonanie nawierzchni z 4-5 cm warstwy asfaltowej nawierzchniowej 
l) oczyszczenie i uporządkowanie terenu, dosypanie ziemi , zasianie trawy  

Planowany czas wykonania robót – lipiec - wrzesień 2017 roku 
 

 
 
Oferta powinna zawierać: 

 
1. Nazwę firmy i jej siedzibę. 
2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w 
zapłacie podatków, informacji z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne 
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. 
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi 3 lata. 
 
6. Koszt brutto (z podatkiem VAT) wykonania całego zadania  

 
    Dodatkowo koszt brutto (z podatkiem VAT) wymiany 1 mb krawężnika. 
    Dodatkowo koszt brutto (z podatkiem VAT) naprawy 1 m2 nawierzchni asfaltowej 
 

    Oferent kalkulując cenę powinien przewidzieć i zawrzeć w cenie ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego. 
 
7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac budowlanych, sprawdził warunki i nie wnosi 
zastrzeżeń. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000 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 w ciągu 3-ch dni roboczych 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.  85 6748905.  
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 14.07.2017 r. do godz. 14.00 z dopiskiem ‘DROGI  

ASFALTOWE’ w siedzibie Spółdzielni Białystok ul. Swobodna 25 pok. nr 1. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą 
rozpatrywane. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych. 
SM „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. O rozstrzygnięciu przetargu 
oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie. 
 
W załączeniu mapa sytuacyjna i szkic parkingu 


