
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt: ,,Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40”
realizowany w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja Miast,

Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

udzielanego przez Nowotarską Spółdzielnię  Mieszkaniową w Nowym Targu w trybie przetargu
nieograniczonego  na  wykonanie  Modernizacji  dachu  budynku  wielorodzinnego
zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu.

Postępowanie prowadzone jest  w oparciu o przepisy określone w Regulaminie przeprowadzania
przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym
Targu,  uchwalonym  przez  Radę  Nadzorczą  oraz  w  oparciu  o  zasadę  konkurencyjności,
na  podstawie  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

WARUNKI  JAKIM  POWINNA  ODPOWIADAĆ  OFERTA
PRZETARGOWA  NA  WYKONANIE  MODERNIZACJI DACHU BUDYNKU

WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO
NA AL. TYSIĄCLECIA 40 W NOWYM TARGU

Oferta winna być sporządzona w całości na piśmie, w języku polskim, ponumerowana i podpisana
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Tysiąclecia 40
w  Nowym  Targu  polegająca  na  budowie  nowej  konstrukcji  dachu  (powierzchnia  dachu
ok. 521  m2)  na  istniejącym  dachu  czterospadowym  budynku  z  uzupełnieniem  ocieplenia
stropu.

Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

Zakres robót obejmuje:
 rozebranie pokrycia dachu wraz z jego drewnianą podbudową i ociepleniem,
 rozebranie obróbek blacharskich i części kominów,
 wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu,
 docieplenie stropodachu wełną mineralną,
 nadmurowanie kominów wraz z wykonaniem czapek kominowych,
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 wykonanie  pokrycia  dachowego z blachy  płaskiej  powlekanej  łączonej  na  rąbek podwójny
stojący,

 wykonanie obróbek blacharskich, montaż nowych rynien z blachy,
 wykonanie zadaszenia balkonów III-piętra.

Szczegółowy  zakres  robót  zawiera  przedmiar  robót  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Uwaga:  w specyfikacji  warunków zamówienia  oraz we wszystkich dokumentach stanowiących
załączniki  do  specyfikacji  warunków  zamówienia  wskazane  znaki  towarowe,  patenty  lub
pochodzenie  należy  rozumieć  jako  przykładowe  i  należy  je  rozpatrzyć  z  wyrazem  ,,lub
równoważne” albo ,,nie gorsze”.
Zamawiający,  mając  na  uwadze,  że  jeżeli  w  jakimkolwiek  miejscu  specyfikacji  warunków
zamówienia  oraz  jej  załącznikach  zostały  wskazane  nazwy  producenta,  nazwy  własne,  znaki
towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń służących  do  wykonania  robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów
i urządzeń równoważnych.  Oznacza to,  że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na
etapie realizacji  robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone
w dokumentacji  projektowej  i  nie  powinny być gorsze od jej  założeń. Zamawiający dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Wykonawca,
który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 I.   Oferta winna zawierać:
1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy, przedmiot i datę sporządzenia oferty.
2. Opis technologii wykonania robót, wskazanie producenta materiałów użytych do wykonania

robót, klasę wytrzymałości zastosowanych materiałów gat. I.
3. Wycenę poszczególnych  pozycji  kosztorysu  nadbudowy budynku wraz  z  budową nowej

konstrukcji  dachu  sporządzonego  przez  Wykonawcę  w  cenach  netto na  podstawie
przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz łączną cenę
netto za wykonanie zamówienia.  

     Ceny winny zawierać wywóz materiałów z rozbiórki, organizację robót i zabezpieczenie
placu  budowy  (m.in.  tablice  ostrzegawcze,  zabezpieczenie  lokali  przed  opadami  itp.),
dostawę materiałów, koszt wody i energii elektrycznej zużytej do wykonywanych robót oraz
inne ewentualne koszty związane z realizacją zadania.

4. Wysokość  nośników  cenotwórczych  do  ewentualnych  robót  dodatkowych  opartych  na
KNR.

5. Proponowany termin zakończenia robót /nie później niż 15.10.2018 r./.
6. Okres udzielonej gwarancji (minimum 5 lata).
7. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  odpis  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

8. Aktualne  zaświadczenia  właściwego  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i zdrowotne  –
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Oświadczenie Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, że nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
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publicznego,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  W przypadku Wykonawców nie
będących osobami fizycznymi oświadczenie ma dotyczyć urzędujących członków organów
zarządzających  lub  nadzorczych,  wspólników  spółek  jawnych,  partnerskich,
komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo akcyjnych oraz prokurentów.

10. Oświadczenie  Wykonawcy,  że  związany  jest  ofertą  do  czasu  podpisania  umowy  i  że
zobowiązuje się do zawarcia umowy w ciągu 14 dni, jeżeli jego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

11. Oświadczenie  Wykonawcy  o  wykonaniu  robót  samodzielnie  bądź  z  udziałem
podwykonawcy. 

12. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia,  w szczególności
odpowiedzialność  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. 

13. Wykaz  osób  upoważnionych  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy  i  podpisywania
zobowiązań i uzgodnień, telefony kontaktowe.

14. Oświadczenie  Wykonawcy  o  przyjęciu  warunków  wynikających  z  obowiązującego
w Spółdzielni  Regulaminu  przeprowadzania  przetargów  na  udzielanie  zamówień  oraz
przyjęciu warunków niniejszej specyfikacji.

15. Wykaz  robót  budowlanych  obejmujących  budowę  lub  wymianę  dachów  o  wartości  co
najmniej  100.000,00  zł  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  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, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy
roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone,  przy czym dowodami,  o  których mowa,  są  referencje  bądź  inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty.

16. Oświadczenie Wykonawców wnoszących wspólną ofertę, że zobowiązania ich, co do oferty
oraz co do wykonania robót są solidarne.

17. Dowód wpłaty wadium (dopuszcza się okazanie dowodu wpłaty przy otwarciu ofert).
18. Nr konta,  na które  należy  odesłać  wadium Wykonawcom,  którzy  nie  zostali  wybrani  –

w przypadku, gdy numer konta, na które należy zwrócić wadium jest inny niż numer konta,
z którego dokonano wpłaty wadium.

19. Kopię polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

20. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Oświadczenia  Wykonawcy,  o których mowa w pkt  I  ppkt  9,  10,  11,  14 niniejszej  specyfikacji
należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 
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Kserokopie  dokumentów  winny  być  poświadczone  przez  Wykonawcę  za  zgodność.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wglądu w oryginalne dokumenty.

U W A G A !!!
Zaleca się,  aby Wykonawca dokonał wizji  lokalnej  budynku,  w którym będą prowadzone
prace, zdobył wszelkie informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i podpisania
umowy.  Budynek  będący  przedmiotem  przetargu  można  oglądać  po  wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Administracją Spółdzielni tel. 18-266-29-29. 

II. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:
1. Dostarczenie  dokumentów  na  zastosowane,  wskazane  przez  Zamawiającego,  materiały

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r.
poz. 1570 z późn. zm.). 

2. Okres i zakres udzielonej gwarancji.
3. Kary za nieterminowe wykonanie robót lub za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy

odbiorze robót lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 0,03% od wartości netto
całego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

4. Kara za odstąpienie od umowy – 10% wartości netto przedmiotu umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania robót objętych umową - w wysokości 6% wartości

umownej netto  na okres wykonywania robót.  Kaucja winna zostać wniesiona w całości
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie:
 pieniężnej,
 poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – kredytowej

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 gwarancji bankowych,
 gwarancji ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie,  na  wniosek  Wykonawcy,  jest  zwracane  w  terminie  30  dni  od  dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Spółdzielnię za należycie wykonane.

6. Zabezpieczenie roszczeń – kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości końcowej netto
przedmiotu  umowy  na  okres  udzielonej  gwarancji.  Kaucja  winna  zostać  wniesiona
w  całości  najpóźniej  w  terminie  30  dni  od  daty  wykonania  zamówienia  i  uznania
zamówienia  przez  Spółdzielnię  za  należycie  wykonane.  Kaucja  może  zostać  wniesiona
osobno  przez  Wykonawcę  lub  jako  pozostawiona  część  udzielonego  zabezpieczenia
należytego wykonania robót. 

             Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie: 
 pieniężnej, 
 poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 gwarancji bankowych, 
 gwarancji ubezpieczeniowych. 

 Zabezpieczenie,  na wniosek Wykonawcy,  jest  zwracane w terminie  15 dni  po upływie
okresu gwarancji.

7. Płatności  będą  dokonane  po  wykonaniu  i  odbiorze  robót  w  terminie  14  dni  od  daty
otrzymania faktury.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  przez  Podwykonawcę  wypłata  wynagrodzenia
Wykonawcy  nastąpi  po  otrzymaniu  oświadczenia  od  Podwykonawcy  o  zapłacie
wynagrodzenia przez Wykonawcę.
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9. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w trakcie realizacji
robót wg wskazań liczników lub uzgodnionych ryczałtowo.

10. Ilość m2 wykonanego pokrycia dachu oraz innych robót będzie korygowana wg faktycznie
wykonanych robót.
Obmiar dokonywany będzie zgodnie z zasadami KNR.

11. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  przekazany  mu  teren  budowy
i  wykonywane  roboty  objęte  umową,  obejmującą  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków, a ponadto zapewnia zabezpieczenie stropów nad
ostatnią kondygnacją przed ewentualnym zalewaniem i zamakaniem w czasie trwania prac.

III.      Składanie ofert:
1. Oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach,  zaopatrzonych  pieczęcią  Wykonawcy

z napisem:  „Modernizacja  dachu  budynku  wielorodzinnego  zlokalizowanego  na
Al.  Tysiąclecia  40”  w  siedzibie  Spółdzielni  Al. Kopernika  12  w Nowym  Targu  –
Sekretariat, w terminie do dnia 02.07.  2018 r.   /poniedziałek/ do godz. 16  30  .   Oferty złożone
po tym terminie nie będą brane pod uwagę – niezależnie od sposobu dostarczenia.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.  2018 r. o godz. 09  00   w biurze Spółdzielni Al. Kopernika
12 w Nowym Targu /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa/.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców.
Po  otwarciu  każdej  koperty  zostanie  podana  do  wiadomości  zebranych  nazwa  i  adres
Wykonawcy oraz proponowane łączne ceny, termin zakończenia i okresy gwarancji.
Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

3. Wyniki  przetargu  i  wybór  Wykonawcy zostaną  ogłoszone w bazie  konkurencyjności  na
stronie  internetowej  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  na  stronie
internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl oraz na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni.

4. W celu wyboru Wykonawcy wszystkie  ważne oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod
względem spełnienia warunków specyfikacji zamówienia.

5. W  trakcie  oceny  ofert  Spółdzielnia  może  żądać  od  oferentów  dodatkowych  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i  zastosowanych wyrobów budowlanych.  Wyjaśnienia
nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

6. Ewentualne  spory  wynikające  z  przetargu  rozstrzygane  będą na  podstawie  Regulaminu
przeprowadzania  przetargów na  udzielanie  zamówień  na  rzecz  Nowotarskiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Targu.

7. Oferty  niespełniające  wymogów specyfikacji  i  Regulaminu  przeprowadzania  przetargów
zostaną odrzucone.

IV 1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
a/ łączna cena oferowana za wykonanie robót ……………… 90 %
b/ termin zakończenia robót ……………………………........... 6 %
c/ okres gwarancji podany w pełnych latach………………….. 4 %

  2. Podczas oceny ofert stosowane będą następujące zasady:
a/ Oferta z najniższą ceną uzyska 90 pkt; pozostałe oferty według wyliczenia:
ocena = Cn : Cb x 90 pkt, gdzie:
Cn – ocena najniższa
Cb – cena badana 

b/ Oferta z terminem zakończenia robót:
 do 15.09.2018 r. uzyska 6 pkt 
 do 30.09.2018 r. uzyska 4 pkt
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 do 15.10.2018 r. uzyska 2 pkt

c/ Oferta z okresem gwarancji:
 7 lat i więcej uzyska 4 pkt
 6 lat uzyska 3 pkt
 5 lat uzyska 2 pkt

Ofertą  najkorzystniejszą  będzie  ta  oferta,  która  uzyska  największą,  łączną  ilość  punktów
wynikającą z sumy punktów za poszczególne kryteria.

V.   1. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  8.100,00  zł
(słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100) na konto w PKO BP S.A. nr 24 1020 3466 0000
9302  0001  8879  z  dopiskiem  Wpłata  wadium   „Modernizacja  dachu  budynku
wielorodzinnego  zlokalizowanego  na  Al.  Tysiąclecia  40 do  dnia  02.07.2018  r.
/poniedziałek/. 

2.   Zwrot wadium Wykonawcom, których oferta  nie została  wybrana nastąpi  po ogłoszeniu
wyniku  przetargu,  natomiast  wybranemu  Wykonawcy  po  zawarciu  umowy  i wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania robót. 

3.  Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4.  Zamawiający w zakresie wiedzy i doświadczenia koniecznego do wykonania zamówienia

stawia warunek wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub
wymianę  dachów,  o  wartości  co  najmniej  100.000,00  zł  wykonanej  nie  wcześniej  niż
w  okresie  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.

VI.   1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę  Spółdzielni,  nie  wykonując  zamówienia  lub

wykonując je nienależycie;
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne;
4) osoby fizyczne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa
skarbowego;

5) wykluczenie dotyczy również osób prawnych i spółek, których wspólnicy lub urzędujące
osoby zarządzające zostały skazane za przestępstwa określone w pkt 4;

6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;

7) Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Powiązanie, o którym mowa polega 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 lub nie został określony  przez instytucję zarządzającą programem
operacyjnym, 
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c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-
mocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, 

e) pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;

      2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  na  wynik  prowadzonego

postępowania;
2) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty
zawierają błędy;

3) nie wnieśli wadium.
      3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Regulamin przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Targu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Stoch, tel. 18 266 29 29.

Załącznik do specyfikacji: 
 załącznik nr 1 – przedmiar robót
 załącznik nr 2 – projekt budowlany
 załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku  powiązań z Zamawiającym
 załącznik nr 4 – oświadczenia Wykonawcy.

Nowy Targ, czerwiec 2018 r.
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