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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce
Grunwaldzka 10
76-270 Ustka
tel. 059-814-40-81,
Strona: www.smkorab.pl 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie  przetargowe  zostanie  przeprowadzone  w  oparciu  o  „Regulamin  zlecania  robót,  dostaw  i  usług
budowlanych  obcym wykonawcom”,  zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 26 listopada 2008r.  (uchwała  nr
24/2008) w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu technicznego remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul.
Wczasowej 1 a w Ustce.

Charakterystyka budynku:
budynek wielorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej, rok budowy 2000
ilość mieszkań – 22
ilość kondygnacji – 3 + poddasze użytkowe
kubatura budynku – 5 606 m3 
powierzchnia użytkowa – 1072,60 m2 (wg projektu), 1 077,60 m2 (pomiar z natury)
powierzchni zabudowy – 452 m2

Kompletna dokumentacja projektowa budynku znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul.
Grunwaldzkiej 10 w Ustce (pokój nr 4).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

1. projektu  technicznego  remontu  elewacji  budynku  w  4  egzemplarzach  (wersja  papierowa)  oraz  w  wersji
cyfrowej,

2. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej, na
każdy budynek,

W opracowaniu należy uwzględnić:
1. docieplenie ściany szczytowej północnej,
2. docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
3. oczyszczenie  i  malowanie  elewacji,  naprawy  uszkodzonych/spękanych  tynków,  oczyszczenie  fragmentów

elewacji z klinkieru,
4. remont (wymiana izolacji, wymiana posadzek) loggii,
5. wymiana balustrad loggii,
6. remont/wymiana czap kominowych,
7. ewentualna częściowa wymiana obróbek blacharskich oraz rynien,

Uszczegółowienie  zakresu  prac  remontowych  jak  również  zastosowane  technologie  Zamawiający  będzie
uzgadniał na bieżąco z Wykonawcą prac projektowych. 

Opracowania należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (DZ.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zmianami) oraz innymi obowiązującymi rozporządzeniami do
ustawy Prawo Budowlane.

Opracowana  dokumentacja  zostanie  zaopatrzona w wykaz  opracowań  oraz  pisemne oświadczenie   projektanta,  że
dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i że zostaje
wydana  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Wykaz  opracowań  oraz  pisemne
oświadczenie, o których mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

http://www.smkorab.pl/


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Pożądany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2017 roku.

V. WYMOGI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH WIARYGODNOŚĆ OFERENTA

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 spełnią wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 prowadzą swoją działalność na rynku  minimum 3 lata,

W celu potwierdzenia,  że wykonawca posiada uprawnienie  do wykonywania  określonej działalności  lub czynności
Oferent składa, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta następujące
dokumenty:
1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 SIWZ,
2. dokument  potwierdzający  uprawnienia  wykonawcy  do  występowania  w  obrocie  prawnym  tj.  kserokopia

aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub aktualny wydruk z Centralnej ewidencji i  informacji   o
działalności  gospodarczej  stwierdzający  uprawnienia  do  występowania  w  obrocie  prawnym,  w  zakresie
obejmującym przedmiot  zamówienia (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesiącach).

3. oświadczenie o braku zaległości podatkowych, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4. oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach ZUS, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,

5. dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  wykonawcy  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  tj.
uprawnienia  do  projektowania  o  specjalności  budowlanej  oraz  zaświadczenie  z  Okręgowej  Izby  Inżynierów
Budownictwa  o  wpisaniu  projektanta  na  listę  członków  (dotyczy  osób,  które  będą  zajmowały  się  realizacją
zamówienia),

6. kserokopie dokumentów nadania oferentowi numerów REGON oraz NIP,
7. wykaz  prac projektowych o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.
8. umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

Brak  jakiegokolwiek  dokumentu,  o  których  mowa  wyżej  lub  złożenie  dokumentu  w  niewłaściwej  formie,  np.
niepoświadczone za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty.
Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółdzielni.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:
Daniel Król – specjalista ds. remontów i inwestycji – dział techniczny nr tel. 059-815-59-46

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Oferentów zadane najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia ofert. 
Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smkorab.pl

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania podstawowe:

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych),
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,
4) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione, przez Oferenta i 

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Oferenta w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
2. Forma oferty

 dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, za zgodność z oryginałem kopii.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10
„ Przetarg na opracowanie dokumentacji – remont elewacji Wczasowa 1a”

http://www.smkorab.pl/


Kopertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka w pokoju nr 5 (sekretariat) do dnia
9 marca 2017r. do godz.  1500

Wyboru ofert dokona Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce i niezwłocznie powiadomi Oferentów
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ostateczna cena musi być podana na stronie tytułowej oferty cyframi i słownie.

Cena podana w ofercie nie może ulec zmianie i będzie określona w umowie w formie ryczałtu.

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:
 wynagrodzenie  za  przedmiot  zamówienia  będzie  ustalone  na  podstawie  ceny  ofertowej  na  opracowanie

projektu i wprowadzone do umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe,
 umowa zostanie podpisana w terminie do dnia 24 marca 2017 roku,
 projektant  zobowiązuje  się  do  wykonania  czynności  związanych  z  usunięciem braków lub  wad projektu,

stwierdzonych w trakcie realizacji prac budowlanych, w ramach wynagrodzenia umownego,
 projektant  zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nad  wykonaniem  robót,  na  podstawie

opracowanego projektu technicznego, w ramach wynagrodzenia umownego,
 obowiązującą  formę  odszkodowania  stanowić  będą  kary  umowne,  ustalone  w  umowie  w  następujących

wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalone w umowie za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu dostarczenia
projektu,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  10 % wynagrodzenia

umownego brutto.

Pozostałe istotne postanowienia umowy znajdziecie Państwo w załączonym wzorze umowy w oparciu, o który zostanie
zawarta umowa. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego
tytułu roszczeń.

Wykaz załączników do specyfikacji:
 zał. nr 1 –  wzór formularza ofertowego.
 zał. nr 2 – wzór umowy

Niniejszą specyfikację zatwierdzono w dniu 10.02.2017r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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