Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
„Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek
Zarządcę nieruchomości wspólnej,
tel. 509 900 132, e-mail: prezes@osiedlewieszczow.pl
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
na zadanie pn.

„Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”
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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz zamawiającego
określonego w niniejszej siwz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę
składane na formularzu oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz.

4.
5.

Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby wykonawca, który będzie składał ofertę osobiście, drogą pocztową lub
kurierem, zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku,
ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek, zapytanie ofertowe na „Modernizacja
energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3
w Czaplinku” oraz „nie otwierać przed 07.06.2021 r., godz. 13.15” – bez nazwy i pieczątki
wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak
aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
12. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 11, zamawiający
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w siedzibie zamawiającego
wskazanej w pkt 11 ppkt 1).
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 11 ppkt 1
z dopiskiem „wycofanie”,
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej
i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 11 ppkt 1) i 2) przy czym koperta
zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę
wykonawcy.
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz.
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w Rozdziale V siwz.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1.
2.

Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa
wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty, w formie
osobnego pakietu, informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Pakiet ten ma być
wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1) administratorem i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych
związanych z niniejszym postępowaniem jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku – Zarządcy nieruchomości wspólnej.
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja energetyczna
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku”.
3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
4) ww. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
9) Informuję ponadto, iż na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a dane podane w złożonej ofercie,
z zastrzeżeniem zapisów pkt. 7 Rozdz. IV SIWZ, mogą zostać upublicznione na stronie
i internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle
Wieszczów” w Czaplinku www.osiedlewieszczow.pl
*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się wykonawca:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
2) który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zgodnie z pkt 8 Rozdziału
V siwz.
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać
łącznie
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
każda.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych
podmiotów trzecich powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty,
z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału i podmiotach trzecich:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do siwz.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega

spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do siwz.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww.
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,
o których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2).
4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa
w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym
mowa w Rozdziale V pkt 5 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których
mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt
1, tj.:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
b) wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz.
3) Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.:
- opis materiałów i produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich
zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 ppkt 3.6. siwz).
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. dokument.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokumenty
wymienione w ppkt 2) lit. a), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego
dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. formularz należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu
trzeciego stanowi załącznik nr 4 do siwz;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie
2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
6) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o którym mowa
w Rozdziale V pkt 8 siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4. Powiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym:
1)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielane podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2)
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o braku występowania ww. powiązań (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do siwz).
3)
4)
5.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V pkt 3 siwz,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. V
pkt 5 siwz, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. V
pkt 5 siwz.
10) UWAGA! Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI pkt 1 lit. a) siwz powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
smowa w Rozdz. VI pkt 1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy Rozdz. VI pkt 2 siwz stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, rękojmia
1. Termin wykonania zamówienia: do 29.10.2021 r.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
ROZDZIAŁ VIII Wadium
1.
Zamawiający żąda wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł. (trzy tysiące złotych
00/100) w pieniądzu na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sikorskiego 3
w Czaplinku – Bank PKO BP SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim: 15 1020 2847 0000 1702
0092 9778.
2.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 04-06-2021 r.
3.
Wadium zwraca się niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, odwołaniu, zamknięciu
lub unieważnieniu przetargu.
4.
Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku uchylenia się uczestnika, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą, od zawarcia umowy (wadium przepada na rzecz
Zamawiającego).
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
się wykonawców z zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie.
3. Dopuszcza się przesyłanie skanów pism, wniosków, oświadczeń za pomocą środków
elektronicznych (e-mail). Adres e-mailowy zamawiającego to: prezes@osiedlewieszczow.pl
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Adres do korespondencji jest zamieszczony w Rozdziale I pkt 11) ppkt 1 siwz. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten
adres.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Marcin Czerniawski tel. 509 900 132 w godzinach pracy wskazanych w pkt 1, e-mail:
prezes@osiedlewieszczow.pl
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 8.
11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej
www.osiedlewieszczow.pl bez ujawniania źródła zapytania.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz
zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.osiedlewieszczow.pl

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz niniejszą siwz, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
2.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z
technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do
użytkowania i użytkowania zadania.
3.
Załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia
przez wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w
załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla
wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz
przedmiarów robót oraz może je modyfikować.
4.
Cena ofertowa musi zawierać również:
1) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon,
dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątaniem i uporządkowaniem terenu
budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, oraz naprawy istniejących
nawierzchni zniszczonych w wyniku działań wykonawcy;
2) koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p.poż. terenu budowy;
3) koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa drogowego
oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni i chodnika),
4) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunkami
technicznymi, opiniami technicznymi, stwiorb, itd. badań, sprawdzeń, prób i pomiarów
oraz sporządzenia stosownych protokołów i przekazanie ich zamawiającemu w jednym
egzemplarzu. Protokoły muszą być zakończone wynikiem pozytywnym;
5) koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw zabezpieczających,
i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu
wykonania przedmiotu umowy;
6) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja);
7) koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego wyposażenia (przewidzianego
w dokumentacji projektowej i stwiorb do demontażu i wywozu);
8) koszty wykonania pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego;
9) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar) oraz od odpowiedzialności cywilnej, na
cały czas jej trwania;

10) koszty realizacji w okresie udzielonej rękojmi - zgodnie z umową o roboty budowlane;
11) podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów;
12) pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.
5.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą
prowadzone w walucie PLN.
6.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2021 r. do godz. 13:00:
1) osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, ul. Mickiewicza 5,
78-550 Czaplinek,
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia na adres wskazany w pkt. 1.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.06.2021 r., o godz. 13:15 biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Osiedle Wieszczów” w Czaplinku, przy
ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim
uczestniczyć.
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, jednakże
ostateczną decyzję o wyborze oferenta i podpisaniu umowy z Wykonawcą podejmą
przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3
w Czaplinku wraz z Zarządcą.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek),
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszej Siwz.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców na
stronie www.osiedlewieszczow.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez
podania przyczyny.
8. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.
ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Umowa.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto wynikającej z oferty wykonawcy na
realizowany zakres robót.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione:
a) w pieniądzu przelewem na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Sikorskiego 3 w Czaplinku – Bank PKO BP SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim:
15 1020 2847 0000 1702 0092 9778.
3. Wniesione zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Wspólnoty.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z zasadami
określonymi w umowie.
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
1. Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Sikorskiego 3 w Czaplinku.
Kod CPV:
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Tynkowanie
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie
ogłoszona przed otwarciem ofert.
2. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: drawski
Miejscowość: Czaplinek
Adres: ul. Sikorskiego 3.
3. Przedmiot zamówienia:
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Sikorskiego 3 w Czaplinku.

3.2.

Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej
wymienionej poniżej i w opisach zawartych poniżej:

3.2.1. Zakres prac obejmuje:
a) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową ("lekką mokrą") wraz z
robotami towarzyszącymi,
b) Ocieplenie ścian wewnętrznych (brama/mieszkania - parter) styropianem ekstrudowanym,
c) Ocieplenie ścian wewnętrznych (pom. gosp. / mieszkanie – parter) wełną mineralną,
d) Ocieplenie stropu pod strychem wełną mineralną od góry (wraz z wykonaniem nowej
podłogi z desek lub płyt OSB),

e) Ocieplenie stropu wewnętrznego (klatka schodowa / mieszkania) styropianem
ekstrudowanym od dołu,
f) Wymiana starych drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe ocieplone aluminiowe na
klatce schodowej – 2 szt.
g) Remont klatki schodowej,
h) Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED z czujnikami ruchu na klatce
schodowej,
i) Wykonanie instalacji domofonowej,
j) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi,
k) Remont nawierzchni na podwórzu.
3.2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) Projekt budowlany wykonawczy termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czaplinku przy ul. Sikorskiego 3, wykonany przez Biuro
Projektowe Piotr Kopeć, Plac Orła Białego 10/2, 78-530 Wierzchowo,
b) Audyty remontowy budynku, wykonane przez INPACO Roland Kałużniacki,
75-430 Koszalin, ul. Fińska 37D,
c) przedmiar robót,
d) ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) zapisy niniejszego SIWZ wraz z załącznikami.
3.3. Przedstawiony przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi
zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót,
a występujące w projekcie budowlanym i opisane w siwz nie są robotami dodatkowymi.
W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem budowlanym
i zapisami siwz, decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany razem
z siwz. Wybrany wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy ma przedstawić
własny kosztorys ofertowy obejmujący realizację zamówienia zgodnie z projektem
budowlanym i siwz, z podziałem na działy jak w przedmiarach robót i niniejszej siwz.
Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie
realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlanym
i siwz.
3.4. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.
3.5. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm
przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
3.6. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że
zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów
równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku
zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na
wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5, złożyć opis materiałów równoważnych
(zawierający co najmniej nazwę oraz parametry techniczne), o którym mowa w Rozdziale
V pkt 5 ppkt 3 siwz.

3.7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2.2.) odniesień do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia występują odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
4. Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia:
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz
z dokonaniem koniecznych uzgodnień:
1) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla
robót zanikających,
2) Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej zawierającą:
a) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych i obowiązującymi przepisami,
b) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa
jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań
i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty uprawnienia, itp.) muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałami przez wykonawcę z adnotacją, iż zostały
wbudowane na przedmiotowym zadaniu.
5. Warunki wykonawstwa.
1) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy,
wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne
urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może
być logicznie wywnioskowane.
2) Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności
i warunki wynikające z dokumentacji projektowej i warunków terenowych.
3) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w sposób zabezpieczający istniejące
uzbrojenie.
4) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego
realizowanego zamówienia.
5) Tymczasowe zajęcie terenów przyległych, niezbędnych do prowadzenia robót
budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na własny koszt.
6) Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:
a) zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy
i osób, ochrony p.poż.,
b) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

c) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja
zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
d) uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów,
niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem
budowy, w zakresie dostępu do posesji i obsługi,
f) prowadzenie robót w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie,
g) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
h) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów
użytych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze Specyfikacją techniczną
i przepisami powszechnie obowiązującymi) – celem uzyskania ich akceptacji
przez Inspektora nadzoru – w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem,
i) przeprowadzanie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny
koszt,
j) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
k) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakończeniu robót,
l) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w
celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
m) utrzymanie i ponoszenie odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji,
n) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do dnia końcowego odbioru robót
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierającej:
i.
protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze Specyfikacją techniczną
i obowiązującymi przepisami,
ii.
stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury,
świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie
zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie
o) ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk – CAR (sekcja I – ubezpieczenie
mienia) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz
z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie
wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji dla
zadania.

Zatwierdzam:

Czaplinek, dnia 19.05.2021 r.

