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                                                                        Sieradz, dnia 21 września 2020 r. 

 

Dotyczy: 

Konkursu ofert na utrzymanie zimowe ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i chodników 

na terenie zasobów będących pod zarządem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Sieradzu w latach 2020-2022. 

 

Informacje dotyczące formy i wymogów, jakim winna odpowiadać oferta 

W ofercie należy podać: 

1. Dane oferenta: nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON, dane kontaktowe. 

2. Informacje o posiadanym sprzęcie, umożliwiającym w krótkim czasie wykonanie 

usługi. 

3. Cenę netto i brutto za poniższe usługi: 

a. odśnieżanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i parkingów – powierzchnia 

podstawowa zgodnie z załącznikiem nr 1. 

b. usuwanie śliskości z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, dróg i parkingów, 

poprzez posypywanie ich mieszanką piasku z dopuszczonym do stosowania 

środkiem chemicznym – powierzchnia podstawowa zgodnie z załącznikiem nr 1 

c. w przypadku obfitych opadów śniegu, jego załadunek i wywóz – cena netto 

i brutto za 1m3 wywiezionego śniegu. 

4. Cenę netto i brutto za usługi zlecane odrębni*: 

a. odśnieżanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, dróg i parkingów zlecane 

odrębnie 

b. usuwanie śliskości z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, dróg i parkingów, 

poprzez posypywanie ich mieszanką piasku z dopuszczonym do stosowania 

środkiem chemicznym zlecane odrębnie 

*Za powierzchnię zlecaną odrębnie rozumie się powierzchnię, która stanowi 

maksymalnie 25% sumy powierzchni wymienionych w załączniku nr 1. Lokalizacja  

terenów  będzie określana szczegółowo w zleceniu. 

Ceny  dla zakresu prac określonych w punktach 3a, 3b, 4a i 4b należy podać za 1 m2 powierzchni.   

Cena oferty winna być skalkulowana tak, aby pokrywała wszelkie koszty związane 

z wykonaniem robót, tj.: 

- koszty związane z wykonaniem zadania zgodnie z przepisami; 

- koszty logistyki i materiałów koniecznych do realizacji usługi; 

- koszty związane z zabezpieczeniem miejsca wykonywania robót w sposób umożliwiający 

ich prawidłowe i bezpieczne wykonanie; 

- koszty związane z ubezpieczeniem robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
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Do oferty należy załączyć: 

1. Oświadczenie  o braku zaległości w płaceniu składek ZUS i podatków. 

2. Aktualne dokumenty określające sytuację organizacyjną i prawną (wyciąg 

z odpowiedniego rejestru, umowa spółki, statut, pełnomocnictwa, itp.). 

3. Oświadczenie w formie jak załącznik nr 2. 

4. Zestawienie wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat robót w zakresie objętym składaną 

ofertą wraz z adresami i referencjami kontrahentów. 

 

Wzór umowy oraz mapki terenów do utrzymania zimowego znajdują się do wglądu  

w siedzibie zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego oferenta oraz podział 

terenów do zimowego utrzymania. 

Wszelkie uwagi mające wpływ na cenę ofertową należy zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest pracownik Pionu 

Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości SSM Zbigniew Klimczak, telefon (43) 826-65-68 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 800- 1500. 

 

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela należy złożyć 

w terminie do 2 października  2020 r. do godziny 1400 w siedzibie Spółdzielni, ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 5b, 98 – 200 Sieradz,  Sala Obsługi, stanowisko nr 1. 

 

 

 

Z ubiegania się o udział w konkursie ofert będą wykluczeni Wykonawcy, którzy: 

1. W ciągu ostatnich trzech lat wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je z nienależytą starannością. 

2. Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

których upadłość ogłoszono. 

3. Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą 

prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku   

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przekupstwa albo 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. Osoby prawne, których urzędujących członków prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
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przestępstwa przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 

6. Przedsiębiorcy, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara   pieniężna, 

o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej 

konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną. 

 

 

 

Załączniki: 

1.  Wykaz terenów do utrzymania zimowego – nr 1 

2.  Oświadczenie oferenta – nr 2 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


