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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na roboty
izolacyjne w trudno dostępnych miejscach budynków Łagodna 5, 7. w zakresie zaaplikowania metodą
pneumatyczną granulatu wełny mineralnej w przestrzenie pomiędzy ścianami w obrębie szybów
windowych i kanałów zsypowych na śmiecie, w czterech klatkach schodowych.

Specyfikacja warunków zamówienia.
Granulat wełny mineralnej powinien spełniać następujące parametry:
 Gęstość nasypowa - 30 kg/m3 +/- 5 kg
 Współczynnik przewodzenia ciepła - λobl 0,043 W/mK
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ – 1
 Klasa reakcji na ogień – A1
Wyrób musi posiadać Aprobatę techniczną
Zakres prac polegających na zaaplikowaniu metodą pneumatyczną izolacji z wełny mineralnej, powinien
obejmować:
a) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac
b) wykonanie otworów do aplikacji materiału izolacyjnego
c) wdmuchnięcie izolacji
d) zlikwidowanie otworów po zaaplikowaniu materiału izolacyjnego, naprawa ewentualnych uszkodzeń.
e) oczyszczenie terenu
Miejsce prowadzenia prac – Białystok ul. Łagodna 5 i 7
Ul. Łagodna 5 (2 klatki sch., 8 kondygnacji nadziemnych)
Ul. Łagodna 7 (2 klatki sch., 10 kondygnacji nadziemnych)
W załączeniu rzut kondygnacji zaznaczonym miejscem zaaplikowania izolacji.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane dotyczące wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz wartość netto i brutto zamówienia w rozbiciu na
poszczególne nieruchomości i łącznie dla całego zakresu robót – Formularz ofertowy Załącznik nr 1.
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 pracach.
4. Opinie zleceniodawców o zrealizowanych pracach w ostatnich 5 latach.
5. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia, nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto
wobec firmy postępowania likwidacyjnego nie podlega wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2.
6. Okres gwarancji i rękojmi.
7. Wyrażenie zgody na wniesienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia jej należytego
wykonania w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia.
8. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, zakresem prac i odbył
wizję lokalną terenu – Załącznik nr 3.
9. DTR, karty katalogowe, aprobatę techniczną
Planowany czas wykonania robót – kwiecień - lipiec 2018 roku
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł na konto PKO BP S.A. I
O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku
do dnia 19.02.2018 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. 85 674-89-05.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 19.02.2018 r. do godz. 14.00 z dopiskiem
‘IZOLACJE’. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.
Kryterium oceny ofert – wartość brutto
Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu kilku dni roboczych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
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