REGULAMIN
przeprowadzan ia przetargów
na roboty remontowe
finansowane ze środków
własnych
w Spółdzielni Mieszkan iowej
im. J. I. Kraszewskiego w

Sopocie
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cześÓ ooólna

s1
Podstawę prawną opracowania niniejszego Regulaminu stanowią przepisy $ 41
Statutu Spółdzielni oraz stosowane odpowiednio uregulowania postępowania
przetargowego zawańe W Kodeksie cywilnym _ ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (tekst
jednolity Dz' u. z2016 r', poz. 380 z pÓŻn. zm.)'

s2

ma zastosowanie do przetargÓw na wykonanie robót
remontowych, które są finansowane wyłącznie ze ŚrodkÓW Własnych

1. Regulamin

Spółdzielni' a ich wańośćprzekracza kwotę 30'000'- zł' (trzydzieści tysięcy
złotych)'

2. Przetargi na Wykonanie robót remontowych finansowanych W całościlub

częŚciowo środkami pochodzącymi z dotacji budżetowej odbywają się
Zgodnie z zasadami okreŚlonymi w ustawie z 29 stycznia 2004 r' - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz' U' z 2015 r. poz. 2164 z pÓżń'
zm.)
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1'

PrzeŁarg na Wykonanie robót remontowych ma charakter nieograniczony'

2' zarząd spÓłdzielni może zadecydować W formie uchwały o przeprowadzeniu
przetargu na Wykonanie danych robót remontowych jako przetargu
ograniczonego do konkretnych flrm' jeżeli przemawia.ią za tym Względy
słuszności'

ll. Przvqotowanie przetarou
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1

. zarząd Spółdzielni

Ustala termin przetargu który nie może być krótszy, niŻ 14
'
dni od daty ukazania się ogłoszenia W tej sprawie'

2. ogłoszeń o przetargach dokonuje Zarząd Spółdzielni okreŚlając W nich
szczególnoŚci:
nazwę isiedzibę spółdzielni,
miejsce itermin składania ofeń,
miejsce i termin otwarcia ofeń,
rodzaj i Zakres robót oraz ich lokalizację'
termin Wykonania robót,
WysokośÓ Wadium oraz miejsce i termin dokonania jego Wpłaty'

_
_
_
_
-

W
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prasie
przetargach nieoqraniczonych UmieSzczane Są W
a takŻe na stronie
lokalnej oraz Widocznycn mle]sca;h na tereńie spółdzielni'

ogłoszenia

o

internetowej

Spółdzielni.

W
są Wyłacznie
'
óoloaa"nl"'o przetargach ograniczonych umieszczane

siódzlble Spółdzielni na tablicy ogłoszeń'

oołoszenie

4.

ńŻ)l*"s.i

o

przetargu moŻe zawierać

'ńi"'.v

w swej treścizaslrzeŻenia

o

warinkÓw przetargu lub jego odwołaniu'

s5
najiStotniejsze
słUżbvtechniczne SpÓłdzielni spolządza]ą specyfiLację'ujmUjącą
wy(ona1|a robÓt

i żltresem
ill'iJo'" !",']] )i'1l;";5;;;d'i;]";' prżedmiarem
oobiorem'
będących przedmiotem p,'"tuióu oraz warUnkarli-_':1".r''^'.lV'
wykonania robÓI

owarancia' WadiUm' terminem zźwarcia umowy' terminem
Nadzorczej'
iLl]j.i"'ii"l" ii Jo wglądu przedstawicielom Rady
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1.

T}Ó orzetarou

i"ali''

Wpłaty
moŻe przystąpic firma' która Wcześniejdokonała

* tJńi"i" i sposobie'wskazanym

W ogłoszeniU o przetargu'

przez
ofeńy spełniające Wymogi formalne rozpatryWane są

Komisję

PrZetargoWą.

lll. Komisia Przetarqowa

s7
pięciu osób Usta|a zarząd
Skład Komisji Przetargowej W liczbie od trzech do
Komisji'
śóoło'i"rni,itory takzó wyznacza Przewodnjczącego
pod_-WZględem
Pracą Komisji kieruje Przewodniczący odpowiedzialny
ło*Jlnvń źu prawidłowy przebióg przetargu olaz prawidłowość

Sporzadzenia protokÓłU przetargu'

ó'.,

Frzewodniczący niezwłocznie ' Wnioskuje o
załączając
p;' e'z Zariąd Spółdzielni *yńikó* pra" Komisji

l1i"-ri"'"lii' prr"iurgu

;ń;;l"

Komisji protokÓł'
kompletny i podpisany przez Wszystkich członków

3.

W

pracach KomlSji Przetargowej mogą uczeStniczyc 'członkowie Rady
przysługuje głos doradczv'

l'""o"'i1l''"i

'

""nji:Jiit"r'"
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lV. Prace

Komisii Przetarqowej
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Komis.ja Przetargowa rozpoczyna działalnośĆW dniu przetargu, a kończy z chwilą
zatwierdzenia przez zarząd spółdzielni WynikóW pracy Komisji.

se
Przetarg składa się z częścijawnej i niejawnej.

1. Podczas częścijawnej przetargu, w której mają prawo brać udział oferenci,

Przewodniczący Komisji przed otwarciem każdej z oleń sprawdza i okazuje
obecnym stan zabezpieczenia ofeń, a następnie odczytuje:
_ nazwiska lub nazwę firmy oferentóW,
' adres zamieszkania lub siedzib firm oferentóW,
_ ceny wykonania przedmiotu zamówienia Wskazanego W poszczególnych
ofeńach'

<-

2'

W częściniejawnej Komlsja Przetargowa dokonuje analizy i oceny złożonych
ofe ń
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1- Komisja stosuje następujące podstawowe kryteria oceny ofeń:
_ cena Wykonania przedmiotu zamóWienia (brutto z VAT) zawańa W danej

*

2'

ofercie

Wiarygodnośćoferenta' jego możliwoŚci techniczne

robÓt
gwarancyjny

referencje oraz gwarancja jakości
oferowany okres

i

-

SQo/oi

przedłożone

_ 40

%|

-10%.

KaŻde kryteriUm punktowane jest W skali od 1 do 6 pUnktóW
PUnktacji ofeń dokonuje osobno każdy członek Komisji'

3' W Wypadku robót nietypowych

o

znacznym stopniu skomplikowania
Wymagających doŚWiadczenia lub specjalistycznego sprzętu, zarząd moŻe
zmodyfikowaó kryteria określoneW ust' 1 uzasadniając zmiany W formie
pisemnej.
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W trakcie procesu oceny ofeń, Komisja określaW protokóle przetargu' czy kaŻda z
ofeń:

_

spełnla kryteria, Wymogi izasady okrÓślone W specyfikacji,
została podpisana przez upoważnione osoby'
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Komisja nie rozpatruje ofeń firm' które nie wniosły wadium
i terminie |Ub zloŻyły ofeńy po terminie'

W

Wyznaczonym miejscu

513

1' ofeńa zloŻona do przetargu przestaje Wiązać' gdy została Wybrana inna
ofeńa albo gdy przetarg został zamknięty bez Wybrania ktÓrejkolwiek z ofeń'

2'spółdzielnia niezwłocznie powiadamia pisemnie lub elektronicznie
uczestnikÓW przetargu o jego Wyniku albo o zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru.

3' Jeżeli firma WygryWająca przetarg rezygnuje

z

zawarcia umowy

na

Wykonanie robót objętych przetargiem lUb uchyla się od zawarcia takiej
umowy, Spółdzielnia zachowuje kwotę WadiUm złożonąprzez tę firmę.
W takim przypadku Spółdzielnia dokonu.je Wyboru najkorzystniejszej ofeńy
spośród pozostałych ofeń uZnanych za ważne lub ogłasza nowy przetarg'

4. oferenci'

ktÓrych
kwot wadium.

ofeńy nie zostały Wybrane otrzymują niezwłocznie zwrot
V. Postanowienia końcowe
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1.

spółdzielnia ma prawo do unieważnienia przetargu W całościlub częścibez

2.

spółdzielnia ma prawo do Wycofania częŚci zakresu zamóWienia przed

podania przyczyny.

rozpoczęciem przetargu.

s1s
1

' zarząd ma prawo zlecania małych prac remontowych W

trybie
bezprzetargowym, których wysokośÓ okreŚlona na podstawle sporządzonego
zakresu robót i kalkulacji nie przekracza 30'000,- zł. (trzydzieści tysięcy
Złotych)'

2.

Kwota ta może być corocznie indeksowana o Wielkośc inflacji.

3'

zarząd

za zgodą Rady Nadzorczej' moŻe z|ecać W trybie bezprzetargowym
prace remontowe lub modernizacyjne o Wartościprzekraczającej limit
określony W ust' 1. Postępowanie takie moze dotyczyÓ jedynie prac
mających charakter specjalistyczny lub sytuacji uzasadnionych innymi
istotnymi okolicZnościami'
'
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Prace mające na celu usunięcie awarii, ktÓrych nie wykonanie zagraŻa Życiu
ludzkiemu lub W sposÓb szybki pogarsza stan urządzeń, budynkóW czy budowli'
zleca się natychmiastowo bez przetargu'

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. l' Kraszewskiego w sopocie - Uchwałą Nr 39 / 2016 z
dnia 13.'12.2016 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia' w którym traci moc
Reguf amin z dnia 18.'11.2014

r.

