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sekretariat@smbacieczki.pl       Białystok, 16.02.2022 r 

 

NT/ .......... /2022 

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku, 15-756 Białystok; ul. Swobodna 25 
ogłasza przetarg  ograniczony    na wykonanie prac naprawczych sieci kanalizacyjnych w niżej 
wymienionych lokalizacjach: 

1. Naprawa nawierzchni  wokół  5szt. studni deszczowych w drodze  dojazdowej   przy 
budynku     Swobodna 54 

2. 
a)Remont wpustu ulicznego Kd przy budynku Swobodna  19 
b)Naprawa podbudowy studni  deszczowych  przy budynku  Swobodna  19 
c)Naprawa odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej  przy budynku  Swobodna  19 

  
Zakres prac obejmuje:  

Poz.1. Swobodna 54 
a)   skucie  nawierzchni  wokół  studni  1,5 m x 1,5 m 

  wyrównanie  terenu ,  wykonanie  podłoża  pod  asfalt  lub  polbruk ,  
  ułożenie      polbruku lub asfaltu 

         wyrównanie poziomu pierścieni i włazów z terenem, 
         oczyszczenie studni, 

Poz.2. Swobodna  19 
a) demontaż i montaż istniejącego wpustu deszczowego, 
       wykonanie zagęszczenie terenu i odbudowy uszkodzonej nawierzchni z polbruku, 
      sprawdzenie drożności odpływu do najbliżej studni po wykonaniu prac. 

 b)   demontaż i ponowny montaż włazów (bez wymiany pierścieni i włazów), 
        usuniecie starych cegieł podmurówki, 
        wykonanie nowej podmurówki z bloczków betonowych, 

                    wyrównanie poziomu pierścieni i włazów z terenem, 
        oczyszczenie studni, 
b) skucie asfaltu przy studni  3m x 3m ,  wykonanie wykopu w miejscu  połączenia  
       rury kan sanitarnej  fi  200  ze  studnią  betonową ,  ewentualna  
       wymiana uszkodzonego    odcinka  kanalizacji  sanitarnej   lub  uszczelnienie  
       połączenia  ze  studnią,  zasypanie  wykopu , uzupełnienie  nawierzchni  asfaltem 
       lub  polbrukiem 
 

Teren prowadzenia prac na czas ich wykonywania należy oznakować i zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieuprawnionych. Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
Po zakończeniu prac teren należy uporządkować. 

Termin wykonania prac do 30   czerwca   2022 roku. 
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Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. 

Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę firmy  i jej  siedzibę 

2. Aktualne  informacje  z  właściwego  KRS lub CEiDG 

3. Dokumenty uwiarygodniające sytuację  ekonomiczną oferenta  tj informację  z  Urzędu  

skarbowego  o wnoszeniu  podatku  ,  informację  z  ZUS 

4.  Wartości netto i brutto zamówienia w pozycjach nr 1, 2,  oraz wartości sumaryczne zgodnie z 
formularzem ofertowym Załącznik nr 1. 

5. Oświadczenie, Oferenta 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. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, zakresem 
prac i odbył wizję lokalną terenu - Załącznik nr 3. 

7. Termin realizacji zamówienia. 
8. Wyrażenie zgody na wniesienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia 

jej należytego wykonania w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia. 
9. Okres gwarancji. 
 
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł na konto 
PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w 
Białymstoku do dnia 22. 03.2022 r. do godziny 14.00. 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. Anna Jurewicz   tel.85 674 89 05. 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” 
15-756 Białystok ul. Swobodna 25     do dnia  22.03.2022r r. do godziny 14.00      z dopiskiem 

Prace naprawcze sieci  kanalizacyjnych   i    nazwą oferenta.  
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. 
Kryterium wyboru oferty: 100% wartość  zamówienia (określoną w formularzu nr 1) 
 

 


