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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Post^powanie o udzielenie zamowienia na roboty budowlane o nazwie:

Wewn?trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr 
ewid. 314/2.

Niniejsze post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) o 
wartosci szacunkowej zamowienia nieprzekraczaj^cej wyrazonej w ztotych rownowartosci 
kwoty 5 548 000,00 euro.
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I. SLOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJEC I ZWROTOW

Stowniczek podstawowych poj^c i zwrotow uzywanych w SIWZ.
Ilekroc w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia Publicznego i we wszystkich 
dokumentach z ni^ zwi^zanych wyst^puj^ nast^puj^ce poj^cia lub zwroty nalezy przez to 
rozumiec:

Archiwum Panstwowe w Koszalinie, ul. Marii Skiodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin,

Zamawiajqcy:

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadaj^ca osobowosci prawnej, ktora ubiega si$ o udzielenie 
zamowienia publicznego, ztozyta ofert§ lub zawarta umow^ w sprawie 
zamowienia publicznego oraz podmioty te wystqpujqce wspolnie.________
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz wszelkie akty 
wykonawcze wydane na jej podstawie._______________________________
niniejsza SIWZ oraz wszelkie zat^czniki i inne dokumenty stanowi^ce jej 
integralng czgsc.__________________________________________________
zakres prac do wykonania wynikajgcy z opisu przedmiotu zamowienia 
(rozdz. IV 4.) oraz zatgcznikow stanowigcych integralng czqsc SIWZ.
przygotowany przez wykonawcg zestaw dokumentow zawierajgcy 
formularz oferty, oswiadczenia i dokumenty zgdane w SIWZ oraz 
zatgczniki wraz z ceng za wykonanie przedmiotu zamowienia.___________
nalezy przez to rozumiec ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 178);
.Art. 3 ust. 1 pkt 1 Uzyte w ustawie okreslenia oznaczajq: cena - wartosc 
wyrazonp w jednostkach pienipznych, ktorq kupujqcy jest obowiqzany 
zaptacic przedsipbiorcy za towar tub usfugp ”.

Wykonawca:

Ustawa:

Specyfikacja:

Przedmiot
zamowienia:
Oferta:

Cena:

Jednoczesnie definicja ta zostata dookreslona w art. 3 ust. 2 ustawy o 
informowaniu o cenach towardw i usiug poprzez wyrazne wskazanie, ze 
„W cenie uwzglgdnia sip podatek od towardw i ustug oraz podatek 
akcyzowy, jezeli na podstawie odrpbnych przepisdw sprzedaz towaru 
(ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towardw i usfug lub podatkiem 
akcyzowym. Przez ceng rozumie sip rdwniez stawkp taryfowg. ”._________
nalezy przez to rozumiec ofertg:
a) ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych 

kryteriow odnoszgcych sig do przedmiotu zamowienia publicznego w 
szczegolnosci w przypadku zamowieh w zakresie dziatalnosci 
tworczej lub naukowej, ktorych przedmiotu nie mozna z gory opisac w 
sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy lub ktora najlepiej spetnia 
kryteria inne niz cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stata albo

b) z najnizszg ceng lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena 
lub koszt;

Najkorzystniejsza
oferta:

w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robot 
budowlanych, zamowienia polegajgcego na powtorzeniu podobnych 
ustug lub robot budowlanych, jezeli takie zamowienie byto przewidziane 
w ogtoszeniu o zamowieniu dla zamowienia podstawowego i jest zgodne 
zjego przedmiotem oraz catkowita wartosc tego zamowienia zostata 
uwzglgdniona przy obliczaniu jego wartosci.__________________________

Zamowienie, o 
ktorych mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6
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osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadajqca osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca powierza 
wykonanie cabsci lub czgsci przedmiotu zamowienia.__________________
umowa w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem 
S3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz$sc zamowienia 
publicznego, zawarta mi^dzy wybranym przez Zamawiaj^cego 
Wykonawcq a innym podmiotem (Podwykonawc^), a w przypadku 
zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi$dzy 
podwykonawcq a dalszym Podwykonawc^.___________________________
zbior dokumentow zgodny z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 
r. poz. 1129) wydanym na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Pzp.__________
wszyscy przedsi^biorcy, ktorzy 53 kontrolowani w sposob bezposredni lub 
posredni przez jednego przedsi^biorc^, w tym rowniez ten przedsi$biorca 
def. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)_____________________________
rozumie si^ przez to przedsi§biorc$ w rozumieniu przepisow 0 swobodzie 
dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.), a takze:
a) osob§ fizyczn3, osob§ prawn3, a takze jednostk§ organizacyjn3 
niemaj3C3 osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc 
prawn3, organizacyjn3 lub swiadcz3C3 uslugi 0 charakterze uzytecznosci 
publicznej, ktore nie 53 dziatalnosci3 gospodarcz3 w rozumieniu 
przepisow o swobodzie dziatalnosci gospodarczej;
b) osob§ fizyczn3 wykonuj3C3 zawod we wtasnym imieniu i na wtasny 
rachunek lub prowadz3C3 dziatalnosc w ramach wykonywania takiego 
zawod u;
c) osob§ fizyczn3, ktora posiada kontrol^, w rozumieniu art. 4 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. 
2019 poz. 369), nad co najmniej jednym przedsi$biorc3, chocby nie 
prowadzita dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu przepisow 0 
swobodzie dziatalnosci gospodarczej, jezeli podejmie dalsze dziatania 
podlegaj3ce kontroli koncentracji, 0 ktorej mowa w art. 13 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. 2019 
poz. 369),
d) zwi3zek przedsi$biorcow w rozumieniu art. 4 pkt 213 ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. 2019 poz. 
369) na potrzeby przepisow dotycz3cych praktyk ograniczaj3cych 
konkurencji oraz praktyk naruszaj3cych zdrowe interesy konsumentow;
(def. zgodna z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 
419, 1637) nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiibiorstwa lub inne informacje 
posiadaj3ce wartosc gospodarcz3, co do ktorych przedsiibiorca podj3t 
niezbjdne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.__________________
Zamawiaj3cy informuje, ze w niniejszym postipowaniu, ktore jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny 
ofert, a nast^pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki 
udziatu w postjpowaniu.___________________________________________

Podwykonawca:

Umowa o 
podwykonawstwo:

Dokumentacja
projektowa:

Grupa kapitatowa:

Przedsiibiorca:

Tajemnica
przedsifbiorstwa

Art. 24aa ust. 1 
ustawy Pzp
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II. INFORMACJE 0 ZAMAWIAJACYM

Zamawiaiacy:
Archiwum Panstwowe w Koszalinie, ul. Marii Skbdowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin,
Tel.: 94 317 03 60, fax 94 317 03 61 
e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl 
Regon: 000001092 
NIP: 669 18 78 374

Sekretariat czynny: poniedziatek-pi^tek w godz. od 8:00 do 15:00 
Zamawiaj^cy udost^pnia SIWZ na stronie internetowej: www.koszalin.ap.qov.pl

Znak sprawy: O-Sz.26.1.2020

W korespondencji z Zamawiaj^cym nalezy postugiwac si$ tym znakiem.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1. Tryb udzielenia zamowienia:

1. Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej, wyrazonej w ztotych, 
rownowaznosci kwoty 5 548 000,00 euro.

2. Dla prowadzonego post^powania zamawiajqcy przewiduje zastosowanie procedury
odwroconej na podst. art. 24aa ustawy Pzp.

3. Czynnosci podejmowane przez Zamawiaj^cego i Wykonawcow w toku niniejszego
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego podlegaj$ przepisom ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z pozn.zm.).

4. Niniejsze post^powanie prowadzone jest wyt^cznie wj^zyku polskim.
5. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.
6. Zamawiaj^cy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiaj^cy nie dopuszcza sktadania ofert przy uzyciu srodkow komunikacji

elektronicznej.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.:
Wewn^trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 
314/2.

Przedmiot umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot oraz opisie przedmiotu zamowienia. W razie roznicy w tresci 
dokumentow, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje si§, ze Wykonawca uwzgl^dnit w 
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a w razie sprzecznosci 
pomi$dzy dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje si§, ze Wykonawca uwzgl^dnit w 
cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikaj^cy z jakiegokolwiek udost^pnionego 
dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany tresci wskazanych wyzej dokumentow.

2.
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V. Warunki realizacji robot budowlanych obietych ninieiszym postepowaniem

I. Wykonawca powinien pami^tac, ze cena ofertowa obejmuje wszystkie elementy niezb^dne 
do wykonania zadania w catosci, bez wzgl^du na to czy zostaty one opisane 
w dokumentacji projektowej, jezeli niezb^dne do prawidtowego wykonania robot 
budowlanych obj^tych niniejszym postppowaniem.

2. Jezeli w dokumentach sktadaj^cych si^ na opis przedmiotu zamowienia, wskazana jest 
nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiaj^cy - w odniesieniu do wskazanych 
wprost w dokumentacji przetargowej parametrow, czy danych (technicznych lub 
jakichkolwiek innych), identyfikuj^cych posrednio lub bezposrednio towar b^dz produkt - 
dopuszcza rozwi^zania rownowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami 
zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwi$zania rownowazne, nalezy rozumiec 
rozwi^zania charakteryzuj^ce sip parametrami nie gorszymi od wymaganych, a 
znajdujpcych sip w dokumentacji.

3. Jezeli Zamawiajpcy dopuszcza rozwipzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale 
nie podaje minimalnych parametrow, ktore by tp rownowaznosc potwierdzaty - Wykonawca 
obowipzany jest zaoferowac produkt o wtasciwosciach zblizonych, nadajpcy sip 
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

4. W przypadku oferowania rozwi^zah rownowaznych w stosunku do rozwipzah okreslonych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowipzany jest do wypetnienia wymogu 
wynikajpcego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp tj.: ..Wykonawca, ktory powotuje sip na 
rozwipzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajpcego, jest obowipzany wykazac, ze 
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajp wymagania 
okreslone przez Zamawiajpcego” oraz podania wykazu dokumentow potwierdzajpcych ich 
rownowaznosc, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu 
wydaj^cego oraz terminu waznosci dokumentu.

5. Nazwy wtasne majp jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych 
parametrow i cech zastosowanych materiatow. Nazwp wtasnp jest nazwa, pod ktorp 
oznaczany przez nip podmiot wystppuje (lub wystppowatby) zarowno w Polsce, jak 
i w innych krajach.

6. Wszelkie materiaty zwipzane z prawidtowym i petnym wykonaniem przedmiotu zamowienia 
zabezpiecza Wykonawca na wtasny koszt.

7. W celu prawidtowego sporzpdzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonat wizji 
lokalnej oraz uzyskat wszystkie niezbpdne informacje, co do ryzyka, trudnosci 
i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogp wystppic w trakcie realizacji zamowienia.

8. Od dnia podpisania protokotu przejpcia od Zamawiajpcego placu budowy, Wykonawca 
ponosi petnp odpowiedzialnosc na zasadach ogolnych za szkody wynikte z winy 
Wykonawcy.

9. Przy realizacji zadania Wykonawca zobowipzany jest do przestrzegania warunkow 
wynikajpcych z dokumentacji projektowej, Umowy zawartej z Zamawiajpcym oraz osobnych 
pisemnych uzgodnieh z Zamawiajpcym.

10. Wykonawca zobowipzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajpcego 
uprawnienia budowlane w specjalnosci, ktorej dotyczy postppowanie oraz aktualny wpis do 
wtasciwej Okrpgowej Izby Inzynierow Budownictwa.

II. Wykonawca zobowipzany jest do prowadzenia robot zgodnie z obowipzujpcymi przepisami 
w zakresie bhp i ochrony przeciwpozarowej oraz do zabezpieczenia terenu budowy przed 
dostppem osob trzecich - nieuprawnionych, a takze utrzymanie go w nalezytym porzpdku, 
prze caty okres trwania robot budowlanych.

12. Wykonawca zobowipzany jest do wbudowania materiatow nowych, kompletnych i nie 
uszkodzonych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, spetniajpcych wymagania 
okreslone w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

13. Wymaga sip udzielenia co najmniej 36 miesipcznej rpkojmi i gwarancji na wykonane roboty 
budowlane.
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14. Na zastosowane urz^dzenia, zgodnie z okresem gwarancji oraz na warunkach producenta 
lub dostawcy.

15. Wykonawca zobowi^zany jest do wskazania warunkow producenta lub dostawcy odnosnie 
petnienia serwisu pogwarancyjnego.

16. Wykonawca zobowi^zuje si§ do biez^cego usuwania z terenu budowy odpadow, zb^dnych 
materiatow czy smieci.

17. Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 701), jako wytworca odpadow, ma obowi^zek, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami 
prawa, zagospodarowania powstatych w trakcie realizacji robot odpadow

18. Podwykonawstwo:
1. w ramach realizacji zamowienia Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc powierzenia

Podwykonawcom cz^sci zamowienia,
2. Zamawiaj^cy z^da wskazania przez Wykonawca cz^sci zamowienia, ktorych

wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcom i podania przez wykonawca firm 
Podwykonawcow,

3. szczegotowe informacje na temat Podwykonawstwa zawiera Zat^cznik Nr do SIWZ -
Wzor Umowy paragraf 11 „PODWYKONAWSTWO”.

19. Wymagania dotycz^ce zatrudniania prze Wykonawca pracownikow, okreslone w art. 29 ust. 
3a ustawy Pzp.

1. Zamawiaj^cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac§ przez Wykonawca
lub Podwykonawc§ osob wykonuj^cych bezposrednio roboty budowlane w trakcie 
realizacji zamowienia tj. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy osob 
kieruj^cych budowy, wykonuj^cych obstug^ geodezyjn^, dostawcow materiatow 
budowlanych itp.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiaj^cy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawca 
lub Podwykonawc§ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac§ osob 
wykonuj^cych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiaj^cy uprawniony jest 
w szczegolnosci do:

> zqdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. 
wymogow i dokonywania ich oceny,

> z^dania wyjasnieti w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia 
spetniania ww. wymogow,

> przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
20. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiaj^cemu wskazane ponizej 
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracp przez Wykonawcp lub Podwykonawcp osob wykonuj^cych wskazane w punkcie 1 
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o prac§ osob wykonuj^cych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaj^cego. 
Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu 
sktadaj^cego oswiadczenie, dat^ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objpte 
wezwaniem czynnosci wykonuj$ osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac$ 
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o 
prac§ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

a.
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b. poswiadczon^ za zgodnosc z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawc^ lub 
Podwykonawcp, kopip umowy/umow o prac$ osob wykonuj^cych w trakcie 
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj^cym zakres obowi^zkow, jezeli 
zostat sporz^dzony). Kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana 
w sposob zapewniaj^cy ochron^ danych osobowych pracownikow, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o prac$ i wymiar etatu powinny bye mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaswiadezenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^ce optacanie przez
Wykonawcy lub Podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteezne i zdrowotne 
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4. poswiadezony za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcy lub
Podwykonawcy kopiy dowodu potwierdzajycego zgtoszenie pracownika przez 
pracodawcy do ubezpieczeh, zanonimizowany w sposob zapewniaj^cy ochrony 
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

5. z tytutu niespetnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy osob wykonuj^cych wskazane w punkeie 1 
czynnosci zamawiaj^cy przewiduje sankcjy w postaci obowiqzku zaptaty przez 
wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach 
umowy w sprawie zamowienia publieznego. Nieztozenie przez Wykonawcy 
w wyznaczonym przez Zamawiaj^cego terminie z^danych przez Zamawiaj^cego 
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy, traktowane bydzie jako 
niespetnienie przez Wykonawcy lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracy osob wykonujycych czynnosci zwi^zane z realizaejy 
zamowienia.

6. W przypadku uzasadnionych wytpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcy lub Podwykonawcy, Zamawiaj^cy moze zwrocic siy 
o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowy Inspekcjy Pracy.

21. Szczegotowe postanowienia dotycz^ce warunkow realizacji przedmiotu zamowienia zostaty 
zawarte we wzorze umowy na roboty budowlane realizowane w ramach zamowienia 
publieznego, stanowiycej Zatycznik Nr 7 do SIWZ.

22. Wspolny Stownik Zamowieh (CPV):

Roboty hydroizolacyjne - CPV 45260000-7

VI. TERMIN I MIEJSCEWYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania zadania: do 16.11.2020 r.
2. Przekazanie placu budowy nast^pi w terminie 7 dni kalendarzowych liezye od daty 

podpisania umowy z Wykonawcy.
3. Miejsce wykonania zadania: Wojewodztwo zachodniopomorskie, Powiat

szczecinecki, gm. miejska, miejscowosc Szczecinek.

23. Za wykonanie zadania w terminie uznaje siy:
1. pisemne zgtoszenie przez Wykonawcy zakohezenia robot wraz z deklaracj^

o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koheowego, potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru,

2. przekazanie kompletnej dokumentaeji powykonawczej wykonanego zadania.
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VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH DODATKOWYCH
1. Informacj^ o przewidywanych zamowieniach dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jezeli zamawiaj^cy przewiduje udzielenie takich zamowieri.
2. Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowieh, o ktorych mowa wart. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp polegaj^cych na powtorzeniu podobnych 
ustug lub robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podstawowego.

3. Udzielone zamowienie b§dzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

VIII. WARUNKI UDZIAt-U W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si$ wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj^ wykluczeniu i spetniaj^ warunki udziatu w post^powaniu zgodnie z art. 
22 ust.1 ustawy Pzp.

2. Warunki udziatu w post$powaniu dotyczg:
a. kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, 

o lie wynika to z odr$bnych przepisow:
Zamawiaj^cy w niniejszym post^powaniu nie wymaga odr^bnego potwierdzenia 
spetniania przedmiotowego warunku.

2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: o udzielenie zamowienia mog^ si$ 
ubiegac Wykonawcy, ktorzy s^ ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w 
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwi^zanej z przedmiotem 
zamowienia na sum§ gwarancyjnq nie nizsz^ niz 500 000,00 ztotych (stownie: 
preset tysi^cy ztotych). ). 

c. zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj^cy uzna spetnienie ww. warunku, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat w 
okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadaj$ce swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego 
przetargu tzn.:

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pi^ciu lat 
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenie dziatalnosci jest 
krotszy - w tym okresie, zrealizowat roboty budowlane o podobnym charakterze 
przedmiotowym, tj. co najmniej dwie roboty budowlane dotycz^ce wykonania iniekcji 
krystalieznej wykonane (zakohezone) w ramach dwoch umow, o wartosci nie mniejszej 
niz 50.000,00 PLN brutto kazda, w tym przynajmniej jedna robota zrealizowana na 
obiekeie (budynku) zabytkowym pozostajqcym w normalnym uzytkowaniu;

Wykonawca skieruje do realizaeji zamowienia publieznego osoby ze wskazaniem imienia i 
nazwiska, posiadaj$ce kwalifikaeje zawodowe, uprawnienia, doswiadezenie i wyksztatcenie 
niezb^dne do wykonania zamowienia publieznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie 
czynnosci oraz informacj^ o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

Kierownika budowy - posiadaj^cego kwalifikaeje zawodowe, uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w okreslonej specjalnosci bez ograniczeh w zakresie 
realizowanych robot, ktory petnit funkcj§ kierownika budowy lub robot przy min. 2 robotach.

UWAGA! Przez ww. uprawnienia budowlane nalezy rozumiec: uprawnienia, o ktorych 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz w Rozporz^dzeniu Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiaj^cy okreslajqc wymogi dla osob w 
zakresie posiadanych uprawnieh, dopuszcza odpowiadaj^ce im uprawnienia, ktore 
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowi^zuj^cych przepisow oraz odpowiadaj^ce
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im uprawnienia wydane obywatelom paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy 
Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2272 z pozn. zm.).

2. Zamawiaj^cy dokona oceny spetnienia w/w warunkow na podstawie:
1. oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w post^powaniu, wg wzoru

stanowiqcego Zat^cznik nr 2 do SIWZ,
2. wykazu wykonanych robot budowlanych, wg wzoru stanowi^cego Zat^cznik nr 3 do

SIWZ oraz referencji lub innych dokumentow wystawionych przez podmiot, na 
rzecz ktorego roboty zostaty wykonane,

3. wykazu osob, wg wzoru stanowi^cego Zat^cznik nr 4 do SIWZ,
4. dokumentu potwierdzajqcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej 
zwi^zanej z przedmiotem zamowienia na sum§ gwarancyjn^ nie nizsz^ niz 100 
000 ztotych (stownie: sto tysi^cy ztotych).

IX. DOTYCZY PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na 

zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami w 
stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek t^cz^cy Wykonawca z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost^p do ich 
zasobow, 
w szczegolnosci:

1. zakres dost^pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcy, przy

wykonywaniu zamowienia publicznego,
3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
4. czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunkow udziatu w post^powaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych 
wskazane zdolnosci dotycz^.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnic 
Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie, b§dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tych 
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu 
do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, wg Zat^cznika Nr 6 
do SIWZ (jezeli dotyczy).

z^dac dokumentow, ktore okreslajqZamawiaj^cy moze

UWAGA! Pisemne zobowi^zanie podmiotu trzeciego nalezy ztozyc w formie oryginatu. 
Zamawiaj^cy oceni, czy udost^pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj^ na 
wykazanie przez wykonawcy spetniania warunkow udziatu w post^powaniu oraz zbada, czy 
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 i ust. 5.

3. Zamawiaj^cy z$da od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych 
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow:
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1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci 
gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy.

X. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM
1. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji Podwykonawcy nie b^d^cego 

podmiotem, musi udowodnic Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie, b^dzie 
dysponowat niezb^dnymi zasobami tego Podwykonawcy, w szczegolnosci przedstawiaj^c 
zobowiqzanie tego Podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na 
potrzeby realizacji zamowienia, wg Zat^cznika Nr 6 do SIWZ (jezeli dotyczy).

UWAGA! Pisemne zobowi^zanie Podwykonawcy nie b^d^cego pomiotem nalezy ztozyc 
w formie oryginatu. Zamawiaj^cy oceni, czy udost^pniane Wykonawcy przez 
Podwykonawcy niebydycego pomiotem zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub/i ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez Wykonawcy spetniania 
warunkow udziatu w postypowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego 
Podwykonawczy niebyd^cego pomiotem podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

2. Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w punkcie X 
SIWZ, dotycz^cego Podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzyc wykonanie czysci 
zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca 
polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp.

XI. WSPOLNIE UBIEGANIE SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac siy o udzielenie niniejszego zamowienia.
2. W przypadku wspolnego ubiegania siy o udzielenie zamowienia, oswiadczenie o ktorym 

mowa w Zat^czniku nr 2 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenie ma 
potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w postypowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w 
postypowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

3. Oferty wspoln^ nalezy przygotowac i ztozyc w nastypuj^cy sposob:
1. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy siy o udzielenie zamowienia ustanawiaj^

petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postypowaniu i zawarcia 
umowy na realizacjy robot budowlanych objytych niniejszym postypowaniem.

2. Oferta musi bye napisana w taki sposob, by prawnie zobowi^zywata wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych siy o udzielenie zamowienia.

3. Wszelka korespondeneja bydzie prowadzona wyt^eznie z ustanowionym
petnomocnikiem lub Wykonawcy wskazanym w ofercie przez Wykonawcow 
wspolnie ubiegajycych siy o udzielenie zamowienia.

4. Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamowienia publieznego, Wykonawcy
wspolnie ubiegajycy siy o udzielenie zamowienia, zobowiyzani sy dostarezye 
umowy regulujycy wspotpracy przy realizacji robot budowlanych objytych 
niniejszym postypowaniem.

1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
1. Komunikacja pomiydzy Zamawiajycym a Wykonawcami.

1. Komunikacja miydzy Zamawiajycym a Wykonawcami odbywa siy zgodnie 
z wyborem Zamawiajycego za posrednictwem:

2. operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. Z2018 r. poz. 2188.),

3. osobiscie, za posrednictwem postahea,
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4. przy uzyciu faksu,
5. lub srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

swiadczeniu ustug drogq elektroniczn^ (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
1. Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zat^cznikami, w tym

oswiadczeh i dokumentow potwierdzaj^cych spetnienie warunkow udziatu 
w post^powaniu, oswiadczen i dokumentow potwierdzaj^cych spetnienie przez 
Wykonawc^ wymagari okreslonych przez Zamawiaj^cego, oswiadczen o braku 
podstaw do wykluczenia, listy podmiotow nalez^cych do tej same] grupy 
kapitatowej, o ktorej mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp/informacji o tym, ze 
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej oraz petnomocnictw.

2. Zastrzezona powyzej w pkt. 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy
dokumentow, ktore b?d^ podlegaty ewentualnemu uzupetnieniu na podstawie 
art.26 ust.3 ustawy Pzp. Dokumenty, do ktorych ewentualnego uzupetnienia b^d^ 
wzywani Wykonawcy, podlegaj$ ztozeniu w formie okreslonej w § 14 
Rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow 
dokumentow, jakich moze z^dac Zamawiaj^cy od Wykonawcy w post^powaniu o 
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Nieztozenie uzupetnianych 
dokumentow w wymaganej przepisami powotanego rozporz^dzenia formie w 
wyznaczonym do tego terminie - skutkowac b$dzie uznaniem przez 
Zamawiaj^cego, iz nie doszto do ich terminowego ztozenia.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drog^ 
elektroniczn^, kazda ze stron na z^danie drugiej strony niezwtocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcy,
Zamawiaj^cy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiaj^cego na numer faksu 
lub adres mailowy podany przez Wykonawcy zostato mu dor^czone w sposob 
umozliwiaj^cy zapoznanie si§ Wykonawcy z tresci^ pisma, chyba ze Wykonawca 
wezwany przez Zamawiaj^cego do potwierdzenia otrzymania oswiadczenia, 
wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposob okreslony w pkt 4 oswiadczy, iz 
wiadomosci nie otrzymat.

6. Wyjasnienia tresci SIWZ.
1. Wykonawca moze zwrocic si§ do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ,

sposobu przygotowania i ztozenia oferty, kieruj^c swoje zapytanie na pismie pod 
adres: Archiwum Panstwowe w Koszalinie, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2, 75-803 
Koszalin. Zapytania mog^ bye sktadane drog^ elektroniczn^ na adres: 
sekretariat@koszalin.ap.qov.pl

2. Zamawiaj^cy jest obowiqzany udzielic wyjasnieh niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek 
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptyn^t do 
Zamawiaj^cego nie pozniej niz do koiica dnia, w ktorym uptywa potowa 
wyznaczonego terminu sktadania ofert

3. Tresc zapytah wraz z wyjasnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiaj^cego.

4. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynqt po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktorym mowa w pkt XVI ppkt. 3 b lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, 
zamawiaj^cy moze udzielic wyjasnieh albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

5. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku,
o ktorym mowa powyzej.

6. Zamawiaj^cy oswiadeza, ze nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow w celu
wyjasnienia wqtpliwosci dotyczqcych SIWZ.
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7. Zmiana tresci SIWZ.
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uptywem terminu

sktadania ofert zmienic tresc specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 
Dokonan^ zmian§ tresci specyfikacji Zamawiaj^cy udost^pnia na stronie 
internetowej www.koszalin.ap.gov.pl.

2. W przypadku rozbieznosci pomi^dzy tresci^ SIWZ, a tresci^ udzielonych odpowiedzi
lub wprowadzonych zmian, jako obowi^zuj^c^ nalezy przyj^c tresc pisma ztozon^ 
jako pozniejsze oswiadczenie Zamawiaj^cego.

3. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadz^cej do zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu niezb^dny okaze si§ czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiajqcy przedtuzy termin sktadania ofert i zamiesci informacje na stronie 
internetowej: www.koszalin.ap.qov.pl

4. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si§ z wykonawcami 
jest kierownik Oddziatu w Szczecinku Pani Monika Gtuszak:

8. adres mailowy do korespondencji: szczecinek@koszalin.ap.qov.pl
9. kontakt pod nr telefonu: 94 374 03 63

1. Ze wzgl^du na obowi$zkowq form? pisemn^ post?powania wszystkie ewentualne 
wyjasnienia ustne ze strony Zamawiaj^cego nie s^ dla Wykonawcy wi^ce.

10. Wyjasnienia Wykonawcow w trakcie badania i oceny ofert.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze wezwac Wykonawcow do ztozenia,

uzupetnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjasnien, w terminie wskazanym 
przez Zamawiaj^cego, ztozonych oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub petnomocnictw na podstawie art. 26 ust. 3 i 3s oraz 
ust. 4 ustawy Pzp.

2. Uzupetnione, poprawione oswiadczenia i dokumenty lub wyjasnienia powinny
potwierdzac spetnienie warunkow udziatu w post?powaniu i brak podstaw do 
wykluczenia aktualne na dzieri ztozenia oswiadczen.

XII. RAZACO NISKA CENA.
Jezeli cena ofertowa wydaje si? bye raz^co niska w stosunku do wartosci zamowienia 
i budzi w^tpliwosci Zamawiaj^cego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia 
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiaj^cego lub wynikaj?cymi z odr?bnych 
przepisow, Zamawiaj^cy zwroci si? do Wykonawcy o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie 
dowodow dotycz^cych obliczenia ceny ofertowej, zgodnie z art.90 ustawy Pzp.

1.

2. Zamawiaj^cy odrzuca ofert? Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub jezeli dokonana 
ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera raz^co nisk^ 
cen? w stosunku do przedmiotu zamowienia.

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca jest zwiqzany ofert^ przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? 

rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj?cego moze przedtuzyc termin 
zwi?zania ofert?, z tym ze Zamawiaj?cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
uptywem terminu zwi?zania ofert?, zwrocic si? do Wykonawcow o wyrazenie zgody na 
przedtuzenie tego terminu o oznaezony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia wadium.

XV. ORIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta.

1. Ofert$ sktada si?, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej.
2. Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania oferty w postaci elektronicznej i faksu.
3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ odnosnie oswiadczeri i dokumentow

zastosowanie b?dzie mialo Rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z?dac zamawiaj^cy od 
wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

4. Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych
podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotycz^ce Podwykonawcow, sktadane s? 
w oryginale.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 4, sktadane s? w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc 
z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspolnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo 
Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycz?.

7. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginatem nast?puje w formie pisemnej,
8. Zamawiaj^cy moze zqdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej

kopii dokumentow, o ktorych mowa w rozporz?dzeniu, innych niz oswiadczenia, 
wytqcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
w^tpliwosci co dojej prawdziwosci.

9. Ofert? podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
10. Jezeli Wykonawc? reprezentuje petnomocnik, wraz z ofertq sktada si? 

petnomocnictwo w oryginale albo notarialnie poswiadczonej kopii.
11. Ofert? sporz^dza si? w j?zyku polskim, w sposob staranny, czytelny i trwaty. 

Stwierdzone przez Wykonawc? w ofercie bt?dy w zapisach - przed jej ztozeniem - 
poprawia si? przez skreslenie dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, 
z zachowaniem czytelnosci bt?dnego zapisu oraz podpisanie poprawki 
i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

12. Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s? sktadane wraz z ttumaczeniem na 
j?zyk polski.

13. Wszystkie strony oferty musz? trwale pot?czone i ponumerowane.
14. Z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem 

i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Sposob opakowania i oznakowania oferty.

1. Wykonawca sktada ofert? w zamkni?tej kopercie lub innym opakowaniu w sposob
zapewniaj^cy nieujawnienie tresci oferty do chwili jej otwarcia.

2. Koperta powinna zawierac dane Zamawiaj?cego

Archiwum Panstwowe w Koszalinie 
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 

75-803 Koszalin

oraz powinna bye opisana:
Oferta przetargowa
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Nie otwierac przed dniem: 03.08.2020 r., godz. 10:15

3. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikaj^ce z nienalezytego 
opakowania, oznakowania oferty oraz niedostarczenie jej w terminie sktadania 
ofert.

3. Miejsce i termin skfadania ofert.
1. Oferty nalezy sktadac w sekretariacie Zamawiaj^cego:

Archiwum Panstwowe w Koszalinie 
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin

Sekretariat czynny: poniedziatek-piqtek w godz. od 8:00 do 15:00

2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10:00
3. Oferty ztozone po terminie zostan^ zwrocone bez otwierania.
4. Do oceny wptyni^cia oferty w terminie przyjmuje si§ dat§ i godz. wptywu oferty do

siedziby Zamawiaj^cego, a nie dat§ nadania przesytki pocztowej lub kurierskiej 
przez Oferenta.

5. Z zawartosci^ wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu lub ofert nie
mozna zapoznac si§ przed uptywem terminu, odpowiednio do ich ztozenia lub 
otwarcia.

6. Otwarcie ofert jest jawne i nast^puje bezposrednio po uptywie terminu sktadania
ofert, z tym ze dzieh, w ktorym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich 
otwarcia.

7. Jezeli w ofercie Wykonawca poda cen§ napisan^ stownie inn^ niz cen? napisan^
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, 
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

8. Zamawiaj^cy niezwtocznie zawiadamia Wykonawc§ o ztozeniu oferty po terminie
oraz zwraca oferty po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

4. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nast^pi w siedzibie Zamawiaj^cego w Koszalinie, przy ul. Marii

Sktodowskiej-Curie 2, w budynku archigalerii (obok budynku gtownego) w dniu 
03.08.2020 r., ogodzinie 10:15.

2. Otwarcie ofert jest jawne.
c. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot§, jak$ zamierza 
przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp, tj.: imi$ i nazwisko, nazw§ (firm§) oraz adres (siedziby) Wykonawcy, ktorego 
oferta jest otwierana, a takze informacje dotycz^ce ceny oferty, terminu wykonania 
zamowienia i okresu gwarancji.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiaj^cy zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotycz^ce:

1. kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia,
2. firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3. ceny, terminu wykonania zamowienia i okresu gwarancji.

Strona 15 z 42



Znak sprawy: O-Sz.26.1.2020Archiwum Panstwowe vr Koszalinie

XVI. ZMIANA/WYCOFANIE OFERTY.
1. Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofac ztozonq przez siebie ofert§ pod 

warunkiem, ze Zamawiaj^cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed uptywem terminu sMadania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi bye ztozone wg takich samych 
zasad jak skfadana oferta. Koperta powinna bye dodatkowo oznaezona „Zmiana” lub 
„Wycofanie”.

3. Wykonawca nie moze wycofac oferty ani wprowadzic jakichkolwiek zmian tresci oferty po 
upfywie terminu sktadania ofert.

XVII. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA.
1. Nie ujawnia si§ informaeji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkureneji (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 419 z pozn. zm.), jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert lub 
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu, zastrzegt, ze nie mog^ bye one 
udost^pniane oraz wykazat, iz zastrzezone informaeje stanowi^ tajemnic^ 
przedsi^biorstwa. W zwi^zku z powyzszym, Wykonawca zobowi^zany jest do wypetnienia 
w Formularzu ofertowym okreslonego punktu.

2. Zastrzezone informaeje winny bye odpowiednio oznaezone na wlasciwym dokumencie 
z widoeznym napisem: .Jaiemnica przedsiebiorstwa” i ztozone w odrebnej kopercie 
wewnetrznej, a na ich miejscu w ofercie nalezy zamiescic stosowne odsytaeze.

3. Wykonawca nie moze zastrzec informaeji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XVIII. GRUPA KAPITALOWA.
1. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^cego 

www.koszalin.ap.qov.pl informaeji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp, przekaze Zamawiaj^cemu oswiadezenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do 
tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
ztozeniem oswiadezenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym 
Wykonawca nie prowadz^ do zaktocenia zasad konkureneji w innym postepowaniu. Wzor 
oswiadezenia stanowi Zat^cznik Nr do 5 SIWZ.

XIX. WYKAZ DOKUMENTOW I OSWIADCZEN.
1. Wykonawca wraz z oferty ( zatejeznik nr 1) sktada:
- oswiadezenie, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 
23 i art.24 ust.5 pkt 1 ustawy - zat^eznik nr 2
- oswiadezenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu - zat^eznik nr 2
- oswiadezenie Wykonawcy, ktore z informaeji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... 
stanowi^ tajemnic§ przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkureneji i jako takie nie moge bye udostepniane innym uezestnikom postepowania. W 
przypadku zastrzezenia informaeji przez wykonawce zobowi^zany jest on wykazac, ze 
zastrzezone informaeje stanowi^ tajemnice przedsiebiorstwa.
Brak powyzszego oswiadezenia oznaezat bedzie, ze dokumenty sktadaj^ce sie na oferte nie 
stanowi^ tajemnicy przedsiebiorstwa (Wykonawca nie moze zastrzec informaeji, o ktorych 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaeji, 
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie ztozonych ofert), przekazuje 
zamawiajqcemu oswiadezenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej 
grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
ztozeniem oswiadezenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zania z innym 
wykonawcy nie prowadzq do zaktocenia konkureneji w post?powaniu o udzielenie 
zamowienia.
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3. Zamawiajejcy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc^, ktorego oferta zostata 
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie aktualnych na 
dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP tj:
3.1. Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed 
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz 
ktorych roboty te zostaty wykonane, z zat^czeniem dowodow okreslaj^cych czy te roboty zostaty 
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktorych 
mowa, sq referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty 
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty - zat^cznik nr 3.
3.2. Wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w 
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol§ jakosci lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieh 
niezb$dnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie 
czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - zat^cznik nr 4.
3.3. Kopia polisy OC.

3.4.W celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach, o 
ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1: odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaji wpisu do rejestru lub 
ewidencji.

3.5. W przypadku wskazania przez wykonawca oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w 
§ 2, § 5 i § 8 rozporzidzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow 
dokumentow, jakich moze z^dac zamawiajicy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie 
zamowienia, ktore pozostaji w dyspozycji zamawiajicego, w szczegolnosci oswiadczen lub 
dokumentow, przechowywanych przez zamawiajicego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 
ustawy, zamawiajicy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 
3 ustawy, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentow, o ile S3 one aktualne.

Wykonawca, ktory powotuje si$ na zasoby innych podmiotow zamieszcza informacje o tych 
podmiotach wg Zat^cznika Nr 6 do SIWZ oraz Wykonawca, ktory zamierza powierzyc 
wykonanie cz$sci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw do wykluczenia z udziatu w post^powaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w Zat^czniku Nr 2 do SIWZ.
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawcy dokumenty budz^ 
w^tpliwosci zamawiaj^cego, moze on zwrocic si§ bezposrednio do wtasciwego 
podmiotu, na rzecz ktorego roboty budowlane, dostawy lub ustugi byty wykonane, a w 
przypadku swiadczeh okresowych lub ci^gtych 53 wykonywane, o dodatkowe informacje 
lub dokumenty w tym zakresie.

4. Dokumenty sktadane przez podmioty zagraniczne:
4.1. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si$ dokumentu, o ktorym mowa w 
SIWZ zast^puje si$ je dokumentem zawieraj^cym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, 
ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed organem s^dowym, 
administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
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wzgl^du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokument powinien bye wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu 
sktadania ofert.

5. Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienie, przedlozy Zamawiaj^cemu 
przed podpisaniem umowy:

5.1. Szczegolowy kosztorys ofertowy sporz^dzony na podstawie projektu budowlanego i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Kosztorys ten powinien 
zawierac przyj^te do wyliczen stawki robocizny, wysokosc przyj^tych procentowo narzutow 
kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu, przyj^te podstawy wyceny robot, ilosci 
wyliczonych przez siebie robot, ceny jednostkowe wszystkich materiatow oraz ceny 
jednostkowe najmu sprz^tu, wartosci poszczegolnych pozycji kosztorysowych oraz tabel§ 
elementow scalonych wraz z ich wartosciami. Sumaryczna wartosc koncowa kosztorysu 
musi bye zgodna z oferowan^ cen^ za wykonanie catego przedmiotu zamowienia;

5.2. Kserokopie uprawnienia oraz aktualne zaswiadezenie potwierdzaj^ce wpis na list? 
cztonkow wtasciwej izby samorz^du zawodowego kierownika budowy;

5.3. Wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wykonuj^cych czynnosci w 
zakresie realizaeji zamowienia polegaj^cych na wykonywaniu robot ogolnobudowlanych nie 
wymagaj^cych kwalifikaeji zawodowych - zat^eznik nr 4.

5.4. Oswiadczenie Wykonawcy dotycz^ce zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

PODSTAWY WYKLUCZENIA. O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST, 5.XX.
1. O udzielenie zamowienia publieznego mog? ubiegac Wykonawcy, ktorzy wykaz? brak 

podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, 
w zatwierdzonym przez s?d uktadzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzit 
likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508 ze zm.) lub ktorego upadtosc ogtoszono, 
z wyj?tkiem Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony 
prawomoenym postanowieniem s?du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidacj? maj?tku upadtego, chyba ze s?d zarz?dzit likwidacj? jego maj?tku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2344),

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, ktory nie 
wykazat spetniania warunkow udziatu w post?powaniu lub nie wykazat braku podstaw 
wykluczenia.

3. Zamawiaj?cy moze wykluczyc wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie 
zamowienia zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.

XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Ilekroc w ustawie Pzp jest mowa o cenie - nalezy przez to rozumiec cen? w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug 
(Dz. U. 2019 r. poz. 178)

2. Podstaw? obliczenia ceny jest dokumentaeja projektowa, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robot. Cena oferty stanowic b?dzie 
ryezattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia. Wykonawca 
nie b?dzie mogt z?dac podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w czasie zawarcia umowy 
nie mozna byto przewidziec rozmiaru lub kosztow tych robot i innych swiadezeh.
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3. Za ustalenie ilosci robot i innych swiadczeri oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytqcznie Wykonawca.

4. W wyniku nieuwzgl^dnienia okolicznosci, ktore mog^ wptyn^c na cen§ zamowienia 
Wykonawca ponosic b^dzie skutki bt^dow w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest 
szczegotowe zapoznanie si§ z przedmiotem zamowienia, a takze sprawdzenie warunkow 
wykonania zamowienia oraz skalkulowania ceny oferty z nalezyt$ starannosci^.

5. Cena ma bye wyrazona w ztotych polskich brutto z uwzgl^dnienierm naleznego podatku 
VAT 23%. Cen§ oferty nalezy podac z doktadnosci^ do petnych ztotych, bez groszy.

6. Dla porownania ofert zamawiaj^cy przyjmuje cen§ tDrutto okreslon^ w formularzu ofertowym 
(Zat^cznik Nr 1 do SIWZ).

7. W przypadku rozbieznosci pomi^dzy cen^ ryezattow^ podan^ liezbowo (wyrazona zapisem 
cyfrowym) a stownie, jako wartosc wtasciwa zostanie przyj^ta cena ryezattowa podana 
liezbowo.

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo z^dania od Wykonawcy przedstawienia szczegotowej 
kalkulacji obliczenia przez Wykonawcy ceny na kazdym etapie post^powania albo realizaeji 
zawartej umowy na realizaeje zamowienia publieznego.

XXII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Zamawiajqcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty b§dzie si§ kierowat nast^puj^cym 

kryteriami

Maksymalna 
Nose punktow w 
danym kryterium

Waga
kryteriumSymbolLp. Kryterium

1%1
Cena C 60 pkt601.
Okres udzielonej rgkojmi i gwaraneji R 40 pkt2. 40

Kryterium cena

C - liezba punktow przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane 
S3 wg wzoru:

C = (Cm,n/Cb)X 60 pkt

CMin - najnizsza cena sposrod ofert nie podlegajqcych odrzuceniu; 
CB - cena oferty badanej;

Kryterium okres udzielonej rekoimi i gwaraneji

Wymagany minimalny okres udzielonej przez Wykonawcy r^kojmi i gwaraneji na wykonane 
roboty budowlane wynosi 36 miesi?cy.

Punkty przydzielane b$d3 zgodnie z ponizsz^ tabel^:

Okres udzielonej 
r^kojmi i gwaraneji 

(w miesiqcach)
R - Liezba punktow

36 10 pkt.
20 pkt.48
40 pkt.60

R - liezba punktow przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres udzielonej r^kojmi 
i gwaraneji.
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Zamawiaj^cy do oceny kryterium „okres udzielonej r^kojmi i gwarancji” pobierze dane 
z oferty Wykonawcy.

UWAGA:
Jesli Wykonawca zaoferuje okres r^kojmi i gwarancji inny niz okreslony w tabeli, oferta 
takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z tresci^ SIWZ.
Jezeli Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze okresu gwarancji 
i r^kojmi, Zamawiaj^cy przyjmie minimalny okres gwarancji i r^kojmi tj.: 36 miesi^cy (liczba 
punktow 10).

2. Za oferty najkorzystniejsz^ uznana zostanie oferta, ktora w sumie uzyska najwyzsz^ liczb^ 
punktow w okreslonych przez zamawiaj^cego kryteriach.

PL = C + R
gdzie:
Pl - t^czna liczba punktow.
C - liczba punktow przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
R - liczba punktow przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej r^kojmi 
i gwarancji.

3. Punkty zostan$ obliczone w zaokr^gleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4. Ocenie wedtug kryterium zostan^ poddane jedynie oferty nieodrzucone - wazne.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcow wyjasnieh 

dotycz^cych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi^dzy 
Zamawiaj^cym a Wykonawcy negocjacji dotycz^cych ztozonej oferty oraz, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

6. Zamawiaj^cy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie,
b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzgl^dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
c) inne omytki polegaj^ce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowoduj^ce istotnych zmian w

tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiaj^c o tym Wykonawcy, ktorego oferta zostata 
poprawiona.

7. Jezeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor^czenia zawiadomienia nie zgodzit si§ na 
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

8. Oferta zawieraj^ca bt$dy w obliczeniu ceny lub kosztu, zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 
cz^sci sktadowe, wydaj^ si? raz^co niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia 
i budz? w^tpliwosci Zamawiaj^cego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia 
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiaj^cego lub wynikaj^cymi z odr?bnych 
przepisow, Zamawiaj^cy zwraca si? o udzielenie wyjasnieh, w tym ztozenie dowodow, 
dotycz^cych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegolnosci w zakresie:
a) oszcz?dnosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwi?zah technicznych, 

wyj?tkowo sprzyjaj?cych warunkow wykonywania zamowienia dost?pnych dla 
Wykonawcy, oryginalnosci projektu Wykonawcy, kosztow pracy, ktorych wartosc 
przyj?ta do ustalenia ceny nie moze bye nizsza od minimalnego wynagrodzenia za 
prac? albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z 
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz.U. z 2018 poz. 
2177),

b) pomocy publieznej udzielonej na podstawie odr?bnych przepisow,
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c) wynikaj^cym z przepisow prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, 
obowi^zuj^cych w miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie,

d) wynikaj^cym z przepisow prawa ochrony srodowiska,
e) powierzenia wykonania cz^sci zamowienia Podwykonawcy,

10. Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku, gdy cena catkowita oferty jest nizsza 
o co najmniej 30% od:
a) wartosci zamowienia powi^kszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, ustalonej 

przed wszcz^ciem post^powania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub sredniej arytmetycznej 
cen wszystkich ztozonych ofert, Zamawiaj^cy zwraca siQ o udzielenie wyjasnien, o 
ktorych mowa w ust. 1, chyba ze rozbieznosc wynika z okolicznosci oczywistych, ktore 
nie wymagaj^ wyjasnienia,

b) wartosci zamowienia powi^kszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, 
zaktualizowanej z uwzgl^dnieniem okolicznosci, ktore nast^pity po wszcz^ciu 
post^powania, w szczegolnosci istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiaj^cy moze 
zwrocic si^ o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1.

11. Obowi^zek wykazania, ze oferta nie zawiera raz§co niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.

12. Zamawiaj^cy odrzuca oferty Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub jezeli dokonana 
ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera raz^co nisk^ 
cenp lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2. ZAWARCIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
1. Zamawiaj^cy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj^c nazw$ albo imip i nazwisko, siedzib^ albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci 
wykonawcy, ktorego ofert? wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s^ miejscami wykonywania dziatalnosci 
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacj? przyznan^ ofertom 
w kazdym kryterium oceny ofert i t?czn? punktacj?,

2. wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni, z wyjasnieniem powodow, dla ktorych
dowody przedstawione przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy uznat za 
niewystarczaj?ce,

3. wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, oraz o powodach odrzucenia
oferty,

4. uniewaznieniu postppowania, podaj^c uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacja, o ktorej mowa w punkcie XXIV ppkt 1a, Id zostanie udostppniona na stronie 

internetowej Zamawiaj^cego: www.koszalin.ap.qov.pl
3. Zamawiaj^cy zawiera umowp w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 

ustawy Pzp, w terminie:
1. nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu 
srodkow komunikacji elektronicznej,

2. albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposob - w przypadku zamowieh, ktorych
wartosc jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiaj^cy moze zawrzec umowp w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem 
terminow, o ktorych mowa w punkcie XXIV ppkt 3, jezeli:

1. w postppowaniu o udzielenie zamowienia, w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego ztozono tylko jedn^ ofert?,

2. w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uptyn?t termin do wniesienia 
odwotania na czynnosci Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 lub 
w nast?pstwie jego wniesienia Izba ogtosita wyrok lub postanowienie kohcz^ce 
postppowanie odwotawcze.
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5. Zamawiaj^cy podpisze umowp z Wykonawc^, ktory przedtozy najkorzystniejsz^ ofertQ 
i wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy 
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania 
umowy, Zamawiaj^cy moze wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostatych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przestanki 
uniewaznienia post?powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. O uniewaznieniu post?powania Zamawiaj^cy zawiadomi rownoczesnie wszystkich 
Wykonawcow ktorzy:

1. ubiegali si? o udzielenia zamowienia - przed terminem otwarcia ofert,
2. ztozyli oferty, w przypadku uniewaznienia post?powania po uptywie terminu otwarcia

ofert, podaj^c uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Miejsce i termin podpisania umowy zostan? uzgodnione z wytonionym Wykonawc^.
9. W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktorego ofert? 

wybrano, jako najkorzystniejsz^, przed podpisaniem umowy sktada:
1. petnomocnictwo, jezeli umow? podpisuje petnomocnik, chyba ze wynika to

z petnomocnictwa zat^czonego do oferty,
2. uprawnienia osob, ktore b?d^ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia oraz 

zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby,
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacj? zamowienia publicznego.

3. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiaj^cy b?dzie z?dac od Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 
w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego 
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie musi bye wniesione przed podpisaniem umowy w petnej wysokosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze bye wnoszone wedtug wyboru 

Wykonawcy wjednej lub w kilku nast?puj?cych formach:
1. pieni^dzu,
2. por?czeniach bankowych lub porpczeniach spotdzielczej kasy oszcz?dnosciowo

kredytowej, z tym ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsipbiorczosci. (Dz. U. 2019 r. poz. 310)

5. Zamawiaj?cy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 
148 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wptaca przelewem na oprocentowany 
rachunek bankowy Zamawiaj?cego: 52 1010 1599 0142 4113 9120 0000

7. Zamawiaj^cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni^dzu z odsetkami wynikaj^cymi 
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienipdzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt XXV ppkt 4b, 4c, 4d musi bye wystawione 
na Archiwum Panstwowe w Koszalinie, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2, 75-803 Koszalin.
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9. Z tresci gwarancji (por^czenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposob reprezentacji 
Gwaranta. Gwarancja musi bye podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Z tresci gwarancji winno wynikac bezwarunkowe zobowi$zanie 
Gwaranta (por^czyciela) do wyptaty Zamawiaj^cemu petnej kwoty zabezpieczenia, na 
kazde pisemne z^danie zgtoszone przez Zamawiaj^cego w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania wezwania.

10. Wykonawca zobowi^zany b^dzie przed dniem zawarcia umowy do uzgodnienia tresci 
gwarancji (por^czenia) z Zamawiaj^cym. Dokumenty, o ktorych mowa powyzej powinny bye 
sporz^dzone zgodnie z obowi^zuj^cym prawem i winny zawierac nast^puj^ce elementy:

1. nazw$ daj^cego zlecenie (Wykonawcy), benefiejenta gwarancji (Zamawiaj^cego),
gwaranta (banku lub instytueji ubezpieczeniowej udzielaj^cych gwarancji) oraz
wskazanie ich siedziby,

2. okreslenie wierzytelnosci, ktora ma bye zabezpieczona gwarancji (zgodnie z art.
147 ust. 2 ustawy Pzp),

3. kwotQ gwarancji,
4. termin waznosci gwarancji,
5. bezwarunkowe i nieodwotalne zobowi^zanie gwaranta do: „zaptacenia kwoty

gwarancji na pierwsze pisemne z^danie zamawiaj^cego”,
6. zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
7. okreslenie miejsca rozstrzygania sporow w s^dzie wtasciwym dla siedziby

zamawiaj^cego.
11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione 

w nast^puj^cy sposob:
1. 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ci^gu 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez zamawiaj^cego za nalezycie wykonane,
2. 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ci^gu 15 dni po uptywie okresu

r^kojmi za wady.
12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia przed zakonezeniem realizaeji 

przedmiotu umowy Wykonawca zobowi^zuje si§ do przedtuzenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejny okres.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niz w pieni^dzu, Zamawiaj^cy zmienia form§ na zabezpieczenie 
w pieni^dzu, poprzez wyptaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktorej mowa w pkt XXV ppkt 7, nast^puje nie pozniej niz w ostatnim dniu 
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. POSTANOWIENIA, ZMIANY DO TRESCI UMOWY. WZOR UMOWY
1. Zamawiaj^cy podpisze umow§ z Wykonawcy, ktory przedtozy najkorzystniejsz^ ofert^ 

z punktu widzenia kryteriow przyj^tych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzgl^dnieniem postanowieh wynikaj^cych z tresci SIWZ oraz 

danych zawartych w ofercie.
3. Ztozenie oferty przez Wykonawcy jest rownoznaezne z petn^ akceptacj^ wszystkich 

postanowieh umowy.
4. Umowa (wzor), jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcy, stanowi Zat^cznik nr 7 do 

SIWZ.
5. Zgodnie z dyspozyej^ art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj^cy przewidziat mozliwosc 

wprowadzenia nast^puj^cych zmian postanowieh zawartej umowy:
1. w zakresie wynagrodzenia - gdy nast^pi zmiana stawki podatku od towarow i ustug

(VAT) w zwi^zku ze zmian^ przepisow o podatku od towarow i ustug - o kwot§ 
bQdqc^ roznic^ pomi^dzy kwot^ VAT po zmianie stawki tego podatku;

2. w zakresie terminu wykonania zamowienia, w przypadku:
a) braku dost^pu do obszarow, w ktorych wykonywane s^ roboty obj^te zamowieniem z 
przyezyn niezaleznych od Wykonawcy (przesuni^cie terminu moze nast^pic wyt^eznie o 
uzasadniony okres czasu);
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b)braku dost^pu do mediow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy 
innych
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - przesuni^cie terminu moze nast^pic wyt^cznie o 
uzasadniony okres czasu;

3. z powodu okolicznosci sity wyzszej (zdarzenia, ktorego Strony nie mogty
przewidziec, ktoremu nie mogty zapobiec ani ktoremu nie mog^ przeciwdziatac, 
a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cz^sci lub w catosci jego 
zobowi^zan umownych.) np. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiaj^ce 
zachowanie rezimu technologicznego, wyst^pienia zdarzenia losowego 
wywotanego przez czynniki zewn^trzne, ktorego nie mozna byto przewidziec z 
pewnosci^, w szczegolnosci zagrazaj^cego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi 
lub groz^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej dziatania 
uniemozliwiaj^cego wykonywanie zamowienia;

4. z powodu dziatari osob trzecich uniemozliwiaj^cych wykonanie zamowienia, ktore to
dziatania nie konsekwencj^ winy ktorejkolwiek ze stron - wyt^cznie na okres 
uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamowienia,

5. wstrzymania prac przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcy.

przedmiotu umowy)mediow niezb^dnych do wykonania

5. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Srodki ochrony prawnej przystuguj^ Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub 

miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkody w 
wyniku naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisow ustawy Pzp.

2. 6rodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguj^ rowniez 
organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie - zgodnie z przepisami rozdziatu 2 art. 180-198 ustawy Pzp:
1. odwotanie przystuguje wyt^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci

Zamawiaj^cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania 
czynnosci, do ktorej Zamawiaj^cy jest zobowi^zany na podstawie ustawy Pzp,

2. odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci
Zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si? niezgodnosc z przepisami ustawy Pzp, zawierac 
zwi?zte przedstawienie zarzutow, okreslac zqdanie oraz wskazywac okolicznosci 
faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwotania,

3. odwotanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub 
rownowaznego srodka, spetniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwotuj?cy przesyta kopi? odwotania Zamawiaj^cemu przed uptywem terminu do 
wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si? z tresci^ odwotania przed 
uptywem tego terminu. Domniemywa si?, iz Zamawiajqcy mogt zapoznac si? z tresci^ 
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nast^pito 
przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

5. Jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wyt^cznie wobec czynnosci:

1. wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamowienia z wolnej r?ki lub zapytania
o cen?,

2. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w post?powaniu,
3. okreslenia warunkow udziatu w post?powaniu,
4. wykluczenia odwotuj^cego z post?powania o udzielenie zamowienia,
5. odrzucenia oferty odwotuj^cego,
6. opisu przedmiotu zamowienia,
7. wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwotanie - wnosi si? w terminie zgodnie z przepisami art. 182 pkt 2 ustawy Pzp, tj.:
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1. w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiaj^cego
stanowi^cej podstaw§ jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob 
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie

2. albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob - w przypadku, gdy
wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a jezeli post^powanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowieri specyfikacji istotnych 
warunkow zamowienia, wnosi si§ w terminie:

1. 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej - jezeli wartosc 
zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8.

8. Szczegotowe informacje na temat srodkow ochrony prawnej znajduj^ si? w Dziale VI 
ustawy Pzp.

6. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH
1. Zamawiaj^cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7. KOSZTY UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w post?powaniu.
2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie maj^ przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

8. KLAUZULA RODO.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwi^zanym z post?powaniem o udzielenie 
zamowienia publicznego znajduje si? stronie internetowej pod adresem www.koszalin.ap.qov.pl 
w zaktadce „Ochrona danych osobowych".

9. ZAtACZNIKI
1. Zat^cznik Nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy.
2. Zat^cznik Nr 2 do SIWZ Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w post?powaniu.
3. Zat^cznik Nr 3 do SIWZ: Wykaz robot budowlanych.
4. Zat^cznik Nr 4 do SIWZ: Wykaz osob.
5. Zatqcznik Nr 5 do SIWZ: Oswiadczenie w trybie art. 24 „grupa kapitatowa”
6. Zat^cznik Nr 6 do SIWZ: Zobowiqzanie do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobow na 

okres korzystania z niech przy wykonaniu zobowi^zania
7. Zat^cznik Nr 7 do SIWZ: Wzor umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego.
8. Zat^cznik Nr 8 do SIWZ: Oswiadczenie Wykonawcy dotycz?ce zatrudnienia na podstawie 

umowy o prac?.
9. Zatqcznik Nr 9 do SIWZ: Projekt budowlany, przedmiar robot.
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Zatqcznik Nr 1 do SIWZ
Formularz Ofertowy

Zamawiaiacv: 
Archiwum Panstwowe w Koszalinie 

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin

Wykonawca/Wykonawcy
wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia

(petna nazwa/firma, adres, 
w zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL lub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imip, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Nawi^zuj^c do ogtoszenia o zamowieniu w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Wewn?trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia 
budynku Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddzial w Szczecinku przy ul. Parkowej 
3, dz. o nr ewid. 314/2.

My nizej podpisani, dziataj^c w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
{w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystppujqce wspolnie podac nazwy(firmy) 

i dokladne adresy wszystkich wspolnikow spolki cywilnej lub czlonkow konsorcjum)

SKLADAMY OFERT^ na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych 
Warunkow Zamowienia.
OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si? ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia 
(SIWZ) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiaj^cego i uznajemy 
si? za zwi^zanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami post?powania.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia:

za cen? netto 
(stownie ztotych: ...

zloty oh
)
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zloty chza cen§ brutto 
(stownie ztotych: ... )

ZOBOWI/\ZUJEMY Sl^ do wykonania zamowienia w terminie: 2020 roku.

ZOBOWI/\ZUJEMY Sl^ do udzielenia gwarancji na okres
AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiaj^cego w Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia, zawarte we wzorze umowy stanowi^cym Zat^cznik Nr 7 do SIWZ.
JESTESMY ZWI/\ZANI OFERT/\ przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkow 
zamowienia.
OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych 
si? o udzielenie zamowienia* do potrzeb zamowienia jest nast?puj^cy:

miesi?cy.

(wypelniajq jedynie przedsipbiorcy skfadajqcy wspdlnq ofertp)

OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si? z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i zobowi^zujemy si?, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofert?, na warunkach okreslonych 
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonych przez 
Zamawiaj^cego.

TAJEMNICA PRZEDSI^BIORSTWA.
Niniejszym zastrzegamy, iz informacje sktadaj?ce si? na ofert?, zawarte na stronach od

stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) i jako takie nie 
mog^ bye udost?pnione osobom trzecim.
Uzasadnienie, ze zastrzezone informacje stanowi'3 tajemnic? przedsi?biorstwa zawarte jest w 
zat^ezniku do niniejszej oferty.

do

Uwaga: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 roku Prawo zamowien 
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.) wykonawca nie moze zastrzec informaeji, 
o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresow wykonawcow, a takze 
informaeji dotyczqcych ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow 
ptatnosci zawartych w ofertach”. Wykonawca moze zastrzec informacje pod warunkiem, ze 
spetnione sq przestanki z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
2018 poz. 419.)

WSZELK/\ KORESPONDENCJ^ w sprawie przedmiotowego post?powania nalezy kierowac na 
ponizszy adres:

imi? i nazwisko:
tel.:
faks:
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e-mail:................
OFERTEi sktadamy na 

ZAL/\CZNIKAMI do oferty, stanowi^cymi jej integraln^ cz^sc s^:
ponumerowanych stronach.

1.

2.
3.
4.

roku...........dnia...........
(miejscowosc, data)

{podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

Strona 29 z 42



Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

Zatc|cznik Nr 2 do SIWZ
Oswiadczenie Wykonawcy, 

o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczqce spetniania warunkow udziatu w post^powaniu

(W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sip o zamowienia niniejsze 
„Oswiadczenie” powinno bye zfozone przez kazdego z Wykonawcow w zakresie, w ktorym 
kazdy
w postppowaniu)

tych Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udzialuz

Zamawiaiacy:
Archiwum Panstwowe w Koszalinie 

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin

Wykonawca/Wykonawcy
wspolnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia

(peina nazwa/firma, adres, 
w zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL lub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imip, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentaeji)

Nawi^zuj^c do ogtoszenia o zamowieniu w post?powaniu o udzielenie zamowienia 
publieznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniezonego na:

Wewn?trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddzial w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o 
nr ewid. 314/2.

1) oswiadezam, ze spetniam warunki udziatu w post?powaniu w zakresie wskazanym przez 
Zamawiaj^cego w ogtoszeniu o niniejszym zamowieniu;

2) oswiadezam, ze nie podlegam wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust 1 
pkt 12-23 ustawy Pzp;

3) oswiadezam, ze nie podlegam wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp*;

4) Oswiadezam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post?powania
ustawy Pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstaw?

wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). 
Jednoczesnie oswiadezam, ze w zwi^zku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp podj^tem nast?puj^ce srodki naprawcze :............................................
(wypetnic jezeli dotyezy)

na podstawie art.
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5) oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu 
wskazanych przez Zamawiaj^cego w ogtoszeniu o niniejszym zamowieniu, polegam na

podmiotow:zasobach nast^puj^cych

(podac peinq nazwq/firmq, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG i zakres zasobow na ktorym polega Wykonawca)'

6) Oswiadczam, ze w stosunku do nast^puj^cych podmiotow, na ktorych zasoby 
powotuj§ si§ w niniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z 
post^powania o udzielenie zamowienia *

w nast^puj^cych zakresie:

7) Oswiadczam, ze wypetnitem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio 
pozyskatem w celu ubiegania si§ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym 
post^powaniu.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wszystkich ztozonych oswiadczeniach s$ 
aktualne i zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z petn^ swiadomosciq konsekwencji 
wprowadzenia zamawiaj^cego w btqd przy przedstawianiu informacji.

roku............. dnia..........
(miejscowosc, data)

(podpis Wykona wcy/Petnomocnika)
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Zat^cznik Nr 3 do SIWZ

Wykaz robot budowlanych ( na wezwanie)
Zamawiaiacy:

Archiwum Panstwowe w Koszalinie 
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 

75-803 Koszalin
Wykonawca/Wykonawcy
wspolnie ubiegajqcy si^ o udzielenie zamowienia

(petna nazwa/firma, adres, 
iv zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL tub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imi§, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Wewn$trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Panstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. 
o nr ewid. 314/2.

Wykaz robot budowlanych wykonanych potwierdzajqcy, ze nie wczesniej niz w okresie 
ostatnich 5 (pi^ciu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonatem(lismy):

Miejsce 
wykonania 

Podmiot na rzecz 
ktorego 

wykonano 
zamowienie

Opis wykonanych 
robot budowlanych 

(przedmiot 
zamowienia)

Daty
wykonania 

od - do 
(dd.mm.rr.)

Wartosc 
brutto 
w PLN

Nazwa podmiotu 
udost^pniaj^cego 

zasoby
Lp.

1.

2.

3

Do wykazu dot^czam dowody okreslaj^ce, czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezcie, 
w szczegolnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidtowo ukohczone (wymienic ponizej dokumenty):

1.

2.

3.
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roku............. dnia..........
(miejscowosc, data)

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zat^cznik Nr 4 do SIWZ

Wykaz osob ( na wezwanie)
Zamawiaiacy:

Archiwum Panstwowe w Koszalinie 
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 

75-803 Koszalin
Wykonawca/Wykonawcy
wspolnie ubiegaj^cy si$ o udzielenie zamowienia

(pelna nazwa/firma, adres, 
w zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL lub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imip, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Wewn$trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Panstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o 
nr ewid. 314/2.

Wykaz osob, ktore b?dq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezb^dnych do wykonania 

zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacj^ o 

podstawie dysponowania tymi osobami.

Zakres
wykonywanych 

czynnosci 
w zamowieniu

Uprawnienia zawodowe 
i doswiadczenie (w 

latach)

Podstawa
dysponowanialmi§ i nazwiskoLP-

1.

2.

w powyzszej tabeli posiadajq aktualneOswiadczam, ze osoby wskazane w wierszu nr 
uprawnienia do pelnienia funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosciach
okreslonych w SIWZ oraz s^ czionkami Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa (posiadaj^ 

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach petnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie)
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

............. dnia..........
(miejscowosc, data)

roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Znak sprawy:Archiwum Pahstwowe w Koszalinie

Zat^cznik Nr 5 do SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci 
albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

(W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sip o zamowienia niniejsze 
„Oswiadczenie” powinno bye zlozone przez kazdego z Wykonawcow w zakresie, w ktorym 
kazdy
w postppowaniu)

tych Wykonawcow wykazuje speinianie warunkow udziatuz

Zamawiaiacv: 
Archiwum Pahstwowe w Koszalinie 

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin

Wykonawca/Wykonawcy
wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia

(peina nazwa/firma, adres, 
w zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL tub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imip, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentaeji)

Nawic)zujc(c do ogtoszenia o zamowieniu w post?powaniu o udzielenie zamowienia 
publieznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniezonego na:

Wewn?trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o 
nr ewid. 314/2.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 roku - Prawo zamowieh publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.)

Oswiadczam, ze nie nalez? do grupy kapitatowej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkureneji i konsumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 396).
1.

nalez? do grupy kapitatowej, w2. Oswiadczam, ze wraz z Wykonawcy
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkureneji i 
konsumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 396) i przedktadam list? podmiotow nalez?cych do 

tej samej grupy kapitatowej. *

nie prowadz? do zaktocenia konkureneji w3. Istniej?ce powi?zania z Wykonawc?
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

post^powaniu
o udzielenie zamowienia publicznego. Na potwierdzenie powyzszego przedktadam 

nast^puj^ce dokumenty i informacje:

a.

b.

c.

d.

UWAGA
Zgonie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 u.p. z.p.[informacja z otwarcia ofert], przekazuje 
Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej same] 
grupy kapitahwej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze ztozeniem 
oswiadczenia, Wykonawca mote przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq 
nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postppowaniu o udzielenie zamowienia.

............. dnia..........
(miejscowosc, data)

roku

(podpis Wykonawcy/Peinomocnika)

UWAGA
Zgonie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p.jinformacja z otwarcia ofert], przekazuje 
Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej same] grupy 
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, 
Wykonawca mote przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq nie prowadzq do 
zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

Zat^cznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE (jezeli dotyczy)
do oddania do dyspozycji niezb$dnych zasobow 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia

Zamawiaiacy:
Archiwum Panstwowe w Koszalinie 

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin

Wykonawca/Wykonawcy
wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia

(petna nazwa/firma, adres, 
w zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL lub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imip, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Nawi^zuj^c do ogtoszenia o zamowieniu w post?powaniu o udzielenie zamowienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wewn?trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia 
budynku Archiwum Paiistwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. 
Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2.

Ja(/My) nizej podpisany(/ni)

(imip i nazwisko sktadajqcego oswiadczenie)

b?dqc upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

podmiotu oddajqcego do dyspozycji zasoby, NIP/PESEL, KRS-CEDiG ) 
oswiadczam (/y), ze wyzej wymieniony podmiot zobowi^zuje si? do oddania

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajqcego ofertp)

do dyspozycji niezb?dne zasoby:
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

Oswiadczam, iz:
a.udost^pniam Wykonawcy ww. zasoby, w nast^puj^cym zakresie ( nalezy podac 

informacje umozliwiaj^ce ocen§ spetnienia warunkow przez udost^pniane zasoby):

b.sposob wykorzystania udost^pnionych przeze mnie zasobow b^dzie nast^puj^cy:

c. zakres i okres mojego udziafu przy wykonywaniu zamowienia b^dzie nast^pujqcy

d.b$d$ realizowat nast^puj^ce roboty budowlane, ktorych dotyczq udost^pniane zasoby 

odnosz^ce si$ do warunkow udziatu, na ktorych polega Wykonawca:

Zakres udost^pnianych zasobow niezb^dnych do potwierdzenia spetniania warunku:

• wiedza i doswiadczenie

• potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model),

• osoby zdolne do wykonania zamowienia: imi§ i nazwisko, funkcja lub zakres 

wykonywanych czynnosci),

• zdolnosci finansowe i ekonomiczne:
i. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem

udzielenia s§ zasoby nierozerwalnie zwi^zane z podmiotem ich udzielaj^cym, 
niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 

zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamowienia, taki dokument 
powinien zawierac wyrazne nawi^zanie do uczestnictwa tego podmiotu 

w wykonaniu zamowienia.

ii. np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspotpracy.

rokudnia
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

(miejscowosc, data)

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

Zat^cznik Nr 8 do SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy
dotycz^ce zatrudnienia na podstawie umowy o prac$

(W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajpcych sip o zamdwienia niniejsze 
^Oswiadczenie” powinno bye ztozone przez kazdego z Wykonawcow w zakresie, w ktdrym 
kazdy
w postppowaniu)

tych Wykonawcow wykazuje speinianie warunkow udziaiuz

Zamawiaiacy:
Archiwum Panstwowe w Koszalinie 

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 
75-803 Koszalin

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, 
w zaleznosci od podmiotu: 
NIP/PESEL lub KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imip, nazwisko, 
stanowisko/podstawa 
do reprezentaeji)

Nawi^zuj^c do ogtoszenia o zamowieniu w post^powaniu o udzielenie zamowienia 
publieznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniezonego na:

Wewn$trzna izolacja przeciwwilgociowa scian oraz posadzki podpiwniczenia budynku 
Archiwum Pahstwowego w Koszalinie Oddziat w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o 
nr ewid. 314/2.

na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pozn. zm.)

1. Oswiadczam, ze w trakeie reatizaeji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamowienia 

publieznego, czynnosci polegaj^ce na fizyeznym wykonaniu prac budowlanych 

(stanowiska robotnicze, operatorzy maszyn), b^d^ wykonywaty osoby zatrudnieniowe na 

podstawie umowy o prac?, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pozn. zm.)

2. Oswiadczam, ze wszystkie informaeje podane w powyzszym oswiadezeniu s^ aktualne i 

zgodne z prawd^ oraz zostaty przedstawione z petn^ swiadomosci^ konsekweneji 

wprowadzania Zamawiaj^cego w bt?d przy przedstawianiu informaeji.
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Znak sprawy:Archiwum Panstwowe w Koszalinie

roku............dnia...........
(miejscowosc, data)

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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