
 

 

Wolbrom, dnia 19 lipca 2018r. 

Nr postępowania: 2/2018/RPO 

 

 

Zapytanie ofertowe (ZO) 

na realizację zamówienia 

pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i 

Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego; 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu 

Ul. Skalska 22 

32-340 Wolbrom 

Tel. 32 647 28 80 

www.psoni-wolbrom.pl - adres strony internetowej, na której zamieszcza się specyfikacja 

warunków zamówieni 

 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszego postępowania za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (dalej jako ZO), przy zastosowaniu zasady 

konkurencyjności przewidzianej dla udzielenia zamówień na realizację zadań w ramach Projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przez 

podmioty które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 

szacunkowej powyżej 30.000,00 euro jednak nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 EUR, wskazanej w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2017 roku poz. 2479). Z uwagi na powyższe, publikacja 

(udostępnienie) niniejszego ZO dokonywane jest: 

1) na stronie internetowej zamawiającego oraz 

2) na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności tj. 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

4.  Informacja, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej albo, że 

Zamawiający ubiega się lub zamierza się ubiegać o dofinansowanie zamówienia ze środków Unii 

Europejskiej;  

Zamówienie podlega dofinansowaniu w ramach konkursu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w osi 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”                      

http://www.psoni-wolbrom.pl/zam_cw.html
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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w ramach działania „Odnowa obszarów wiejskich” objętego RPO 2014-2020 w zakresie innym niż 

podejmowanie działalności gospodarczej z wyłączeniem projektów grantowych.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zadania będzie stworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin. Placówka będzie mieścić się w istniejącym budynku po Zespole Szkół w Kluczach. Centrum 

będzie miało na celu zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych lub 

wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym, od chwili urodzenia aż do późnej 

starości. Zaprojektowano przebudowę przedmiotowego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku na cele placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych. Program funkcjonalno – przestrzenny 

zlokalizowany został na 3 kondygnacjach (piwnice, parter, piętro, przy czym na piętrze część dot. 

mieszkań wspomaganych została wyłączona z kosztów kwalifikowanych projektu). Dojście z zewnątrz 

budynku na dodatkowym poziomie, a w celu pokonania ww. poziomów zaprojektowano dwa dźwigi 

osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje. W celu umożliwienia dostępu dla osób 

niepełnosprawnych zaprojektowano przebudowę głównego wejścia oraz podniesienie poziomu tarasu 

wejściowego, przebudowę schodów wejściowych i budowę pochylni. Przebudowane będzie również 

wejście budynku od strony ogrodu, gdzie zaplanowano podniesienie poziomu terenu (pochylnie 

terenowe) oraz schody. Na parterze będzie się mieściła część gabinetowa, administracyjna, pracownie 

terapeutyczne, sale wielofunkcyjne, zaplecze higieniczno– sanitarne i techniczne. W piwnicach będzie 

się znajdowało zaplecze gastronomiczne, a także sale terapeutyczne oraz zaplecze higieniczno – 

sanitarne, socjalne i techniczne. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, place 

manewrowe oraz miejsca postojowe). 

Powierzchnia zabudowy: 1 261 m2, 

Powierzchnia utwardzona – 2 719,92 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna – 731,69 m2 

 

Zadania  realizowane w projekcie: 

 

Zadanie 1 Roboty budowlane w obiekcie 

1). przebudowa, remont, zmiana sposobu użytkowania z funkcji dydaktycznej na funkcję opieki 

społecznej i socjalnej 

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejącym, objęty projektowanym remontem i przebudową, 

bez zasadniczych zmian w bryle budynku. 

Parametry techniczne: wysokość 10,65 m, długość 63,43 m, szerokość 36,63 m, liczba kondygnacji 3 

Zaprojektowano: 

-zmianę układu funkcjonalnego budynku (wyburzenie i budowę nowych ścianek działowych w 

konstrukcji ciężkiej z pustaków ceramicznych ściennych oraz w konstrukcji lekkiej GKFI na ruszcie 

stalowym) oraz wykonania otworów w ścianach konstrukcyjnych 

-remont wszystkich tynków oraz wymianę okładzin ściennych na nowe (gres ścienny, okładziny 

systemowe) 

-obniżenie poziomu posadzki w piwnicach 

-wymianę warstw na stropach między kondygnacyjnych 

-wymianę posadzek na gruncie wraz wykonaniem nowych warstw 

-dostosowanie wysokości schodów do nowych poziomów kondygnacji (podkucie, nadlanie, dodanie 

stopni, 
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zmianę geometrii biegów) 

-wydzielenie klatek schodowych 

-budowę szachtów i schodów zewnętrznych do piwnic 

-montaż klap dymowych z wykonaniem otwarcia stropu nad ost. kondygnacją 

-wykonanie przebić ścian i stropów 

-budowę 2 dźwigów osobowych dla osób niepełnosprawnych 

-montaż sufitów podwieszanych. 

-docieplenie budynku (podłóg, podłóg na gruncie, stropów między kondygnacyjnych, stropu nad 

najwyższą kondygnacją, ścian zewnętrznych nad i pod poziomem terenu) 

-izolację przeciwwodną budynku (podłogi na gruncie, przepona pozioma, ściany fundamentowe, nowe 

pokrycie dachów) 

-częściową wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz całkowitą wymianę stolarki 

wewnętrznej wraz z dostosowaniem otworów 

-wymianę wszystkich obróbek blacharskich łącznie z parapetami, rynnami i rurami spustowymi z 

czyszczakami 

-wymiana balustrad i parapetów wewnętrznych 

-podniesienie poziomu tarasu wejściowego 

-wzmocnienie konstrukcji dachu 

-wymiana pokrycia dachu wraz z warstwami oraz odgromem wraz z uziomem otokowym 

-budowa schodów i pochylni zewnętrznych 

-montaż zadaszeń systemowych szklanych wejść do budynku(po uprzednim demontażu istniejącego 

zadaszenia) 

-odbudowę (rozbiórkę i budowę) magazynów zewnętrznych 

- wykończenie zewnętrzne 

2) rozbiórka budynku gospodarczego ze względu na bardzo zły stan techniczny i konieczność poprawy 

zagospodarowania terenu przy obiekcie. 

 

Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu i elementy małej architektury 

Działanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku, w celu zagwarantowania bezpiecznych 

i komfortowych warunków komunikacyjnych, rekreacyjnych, spacerowych dla podopiecznych, 

pracowników innych użytkowników. Zaplanowane zostały wyłącznie najpilniejsze prace związane z 

zagospodarowaniem terenu, do których należą: 

- wykonanie terenu utwardzonego – wykonanie nawierzchni dojść i chodników (1 102 m2): koryta, 

profilowanie, krawężniki, obrzeża betonowe, podbudowa z kruszyw, nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej gr 6 cm), ogrodzenie terenu: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie dołów, 

wykonanie słupków 14,90 m3, montaż cokołów żelbetowych (344 mb), ogrodzenie n. z paneli 

ogrodzeniowych (344m), typowe furtki ogrodzeń (4 szt.), bramy przesuwne, mur oporowy 

(oczyszczanie, naprawa powierzchni muru, tynki wewnętrzne, impregnacja, drenaż rurowy 

zasypywanie wykopów malowanie strony od chodnika, remont schodów wewnętrznych) 

- wykonanie alejek parkowych – nawierzchnia dynamiczna mineralna, koryta wykonywane na całej 

szerokości alejek (1 160 m2), deskowanie, profilowanie, podbudowa z kruszyw, montaż małej 

architektury (ławki parkowe 

– 13 szt., śmietniki – 10 szt.) 
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Zadanie 3 Wykonanie instalacji technicznych 

W ramach zadania zaplanowane zostały instalacje niezbędne do wymiany lub budowy, tak aby obiekt 

spełniał wymogi prawa dla tego typu obiektów oraz aby zapewniał bezpieczne i komfortowe 

użytkowanie przez podopiecznych i pracowników Centrum. Zadanie obejmuje wyłącznie najpilniejsze 

prace w zakresie instalacji i obejmuje: 

- instalacja wody ciepłej - źródłem ciepła dla przygotowania c.w.u. będą dwa podgrzewacze ciepłej 

wody o pojemności 800l każdy zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni, a także elektryczny 

podgrzewacz wody zlokalizowany w pomieszczeniu 1.33 o pojemności 30l. 

- przybory sanitarne: umywalka, zlewozmywak, zlew., miska ustępowa., natrysk, pisuar, zawór ze 

złączka. 

- instalacja przeciwpożarowa, wyposażona w 8 hydrantów wewnętrznych DN25. Źródłem wody dla 

instalacji hydrantowej będzie, projektowany przyłącz wodociągowy Ø63PE 

- instalacja c.o., c.t. wraz z kotłownią gazową - kocioł gazowy kondensacyjny, o mocy 200 kW., który 

będzie współpracował z dwoma podgrzewaczami c.w.u o pojemności 800 l każdy, kocioł gazowy 

dwufunkcyjny o mocy 24 kW, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - układ odprowadzający wody opadowe i 

roztopowych, które po wstępnym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zostaną 

do kanalizacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, filtrem koalescencyjny 

i by-passem wewnętrznych. 

- wentylacja nawiewna kotłowni - zaprojektowano kanał nawiewny o wym. 30x35cm. 

- wentylacja wywiewna kotłowni - zaprojektowano kanał wywiewny grawitacyjne o wym. 2x14x20cm 

- kominy wentylacji grawitacyjne, montaż nowego wkładu spalinowego wraz z elementami 

montażowymi w istniejącym kominie 

- kotłownia wyposażona w: zlew stalowy, zawór ze złączką na węża, kratkę ściekową oraz studzienkę 

schładzającą. System detekcji gazu w oparciu o moduł podstawowym, detektor dwuprogowy budowy 

przeciwwybuchowej oraz sygnalizator optyczno akustyczny. 

- instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie grzejnikami płytowymi o mocy 106kW z głowicami 

termostatycznymi 

- instalacja ciepła technologicznego – dla zasilenia centralnego zaprojektowano jeden obieg ciepła 

technologicznego DN50 stal 

- instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicy i części pomieszczeń parteru wstępne 

schłodzenie powietrza wentylacyjnego 

- klimatyzacja części pomieszczeń na poziomie parteru - elementy: agregat freonowy – 1 szt., 

klimatyzatory ścienne – 11 szt. 

- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej- podłączenie projektowanej instalacji gazowej nastąpi 

od projektowanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia, odbiorniki gazu: kocioł gazowy 1 szt., 

kuchenka gazowa 3 szt., taboret gazowy 1 szt. System detekcji gazu w oparciu o moduł podstawowym, 

detektor dwuprogowy budowy przeciwwybuchowej, sygnalizator optyczno akustyczny. 

- budowa nowej instalacji elektr. oraz niskoprądowej (ppoż., przyzywowej): tablice rozdzielcze 

wyposażone w aparaturę rozdzielczą, łączeniową, zabezpieczającą i sterującą, od rozdzielni układ 

promieniowy przewodami, na ciągach komunikacyjnych oświetlenie ewakuacyjne, w pokojach oraz 

sanitariatach dla osób niepełnosprawnych instalacja przyzywowa 

- montaż nowej instalacji przeciwporażeniowa, ochrona przepięciowej, odgromowej wraz z nowym 

uziomem otokowym. 
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Zadanie 4 Wykonanie dróg dojazdowych i parkingów 

Działanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie zapewnienia właściwych 

warunków dojazdowych dla podopiecznych, pracowników i innych użytkowników. Obejmować będzie: 

wykonanie nawierzchni dróg i parkingów ( 1 617,92 m2): koryta, profilowanie, podbudowa z kruszyw, 

krawężniki ławy krawężnikowe, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej gr 8 cm), 

 

Zadanie 5 Wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych 

W ramach zadania zaplanowane zostały instalacje niezbędne do wymiany lub budowy, tak aby obiekt 

spełniał wymogi prawa dla tego typu obiektów. Działanie obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych 

zewnętrznych i obejmuje: 

- instalacja wody zimnej - woda zimna dla celów socjalno-bytowych oraz ppoż. będzie dostarczana do 

budynku za pomocą przyłącza wodociągowego Ø63/5.8PE, zestawy wodomierzowe podlicznikowe, 

przewody rozprowadzające z rur polietylenowych PEX łączonych za pomocą złączek zaciskowych 

- kanalizacja sanitarna - dwa wyjścia: wyjście nr 1 Ø200PVC, wyjście nr 2 Ø160PVC, włączone będą do 

projektowanej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, studnia schładzająca betonowa 1 szt. pompa 

zatapialna, instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów oraz central wentylacyjnych, separator 

tłuszczu o przepływie nominalnym 2,0 [l/s]. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach stanowiących 

załączniku nr 7 do niniejszego ZO, na który składa się następująca dokumentacja techniczna tj.: 

 projekt budowlany 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB);  

 przedmiary robót; 

 

Projekt budowlany obejmuje całość budynku, jednak przedmiot zamówienia nie dotyczy wszystkich 

pomieszczeń. Załącznik nr 8 zawiera rzuty kondygnacji, których nie będzie obejmować postępowanie 

tj. cześć piętra gdzie zaplanowane zostały mieszkania chronione wspomagane i budowa garażu i 

magazynów zewnętrznych 

 

Zaleca się, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym 

zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i 

szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania 

wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem 

koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

6. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

45000000-7     Roboty budowlane 

45262700-8     Przebudowa budynków  

45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45233226-9     Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
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7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia 

podstawowego. 

 

8. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi. 

 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2019 roku (okres realizacji), z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca musi zrealizować zakres rzeczowy robót budowalnych 
odpowiadających 40% wartości zamówienia brutto oraz wystawić faktury do dnia 28 listopada 
2018 roku. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu Robót do momentu 
rozliczenia). 

2. Okres gwarancji jakości oraz okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy,. Gwarancja 

jakości rozpoczyna swój bieg w dniu następnym po wystawieniu (bez uwag) Protokołu odbioru 

dla Robót. Rękojmia rozpoczyna bieg w dniu następnym po wystawieniu (bez uwag) Protokołu 

odbioru dla całości Robót. 

3. Warunki gwarancji określone zostały w projekcie umowy. Opis warunków udziału w 

postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

1. W postępowaniu, samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum, (będącego wykonawcą) nie 

mogą brać udziału Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

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

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki w 
postępowaniu: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co 
najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w 
szczególności w zakresie rozbudowy/ przebudowy/modernizacji budynku o wartości inwestycji 
co najmniej 2 000.000,00 złotych netto.  

       2)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
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Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, iż dysponuje 

osobami/pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 

Kierownik budowy – 1 osoba: posiadająca kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; 

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278).  

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie.  

W odniesieniu do osób wskazanych powyżej Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i 
dokumentów złożonych przez Wykonawców wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 9 ZO Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć następujące dokumenty: 

 

1) stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone w oparciu o wzór 
stanowiący załącznik nr 2 do ZO (oświadczenie o braku powiązań kapitałowych);  

2) stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone w 
oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do ZO; 

3) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ZO, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie 
warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) wykaz wykonanych robót stanowiący załącznik nr 4 do ZO; 

5) wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do ZO. 

 

10.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych warunków z zastrzeżeniem, iż żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie nie może być podmiotem. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 

14.3.3) niniejszego ZO. 
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3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego; 

2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 

przy realizacji ww. zamówienia; 

3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego; 

6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy 

zawartej pod warunkiem zawieszającym. 

 

11. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 50.000,00 zł 

2. Forma wadium.  

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja 
i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem  
i winna zawierać, między innymi następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib; 

b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; 
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 
d) kwotę gwarancji/poręczenia; 
e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; 
f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż: 
(i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, pełnomocnictw, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 (ii)  Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie, lub 

(iii)  Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, lub 
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(iv)  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 
 

2) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno 
opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu 
gwarancji/poręczenia; 

3) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Nr: 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288 
 
Tytuł przelewu musi wskazywać nazwę i numer postępowania w związku, z którym wnoszone jest 
wadium tj.: wadium w postepowaniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i modernizacja 
budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin w Kluczach” 

 
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć  

w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej 
wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie  
w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium.  

4. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 
przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, a także na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Utrata wadium.  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, pełnomocnictw, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;  

3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
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12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia dla każdej części zamówienia z osobna 
w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie Wykonawcy dla danej części zamówienia. 

2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy przed zawarciem umowy.   

 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia 

nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu; 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem; 

d) kwotę gwarancji lub poręczenia; 

e) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
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6)  Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, do dnia zawarcia umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę 

spośród pozostałych Ofert  

7)  Wykonawca może w każdym czasie zmienić formę zabezpieczenia na jedną z podanych wyżej.  

 

 

 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający zwróci 90% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi kwotę 

wynoszącą 10% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa wyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 

jakości i rękojmi, tj. po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

liczonego od dnia odebrania przez Zamawiającego całości robót. 

 

13.  Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszego ZO 

dokonywane będą w PLN. 

 

14.  Opis sposobu przygotowania Oferty. 

 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszego ZO; 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

6) Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do Oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, w świetle 

wskazanych wyżej dokumentów. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7) Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów 

dołączonych do niniejszego ZO powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone 

do Oferty. 
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8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

firmy i siedziby. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

2. Forma Oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę 

pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 

formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego 

Ogłoszenia i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny mieć formę wydruku 

komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia.  

4) Zaleca się aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony parafowane 

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 

więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa.  

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany 

naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być 

parafowane.  

7) Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia 

powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych 

stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę 

(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 

podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

3. Zawartość Oferty. 

Kompletna Oferta musi zawierać: 
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1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ZO wraz z załącznikiem 1A – Tabela Ceny Ryczałtowej. 

2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego.  

4)  Załączniki, o których mowa w 9.3.1)-5) niniejszego ZO. 

5) kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony ściśle według przedmiaru robót. Do wyceny 

wyliczonej jak wyżej należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów 

Umowy.     

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści ZO 

 

1. Wyjaśnianie treści ZO. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na 

stronie internetowej na której udostępniane jest Ogłoszenie. 

 

2. Zmiany w treści ZO 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert 

zmienić treść niniejszego ZO. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniane jest ZO.  

2. Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści ZO jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu terminu składania Ofert 

Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając tę informację na stronie internetowej na 

której udostępniana jest ZO.  

 

16.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

W kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą dopuszcza się formę pisemną, faksu lub poczty 

elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty musi nastąpić w formie pisemnej. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Poczta e mail do kontaktu bop.wolbrom@psoni.org.pl 
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17. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty. 

1.        Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z   

            Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, Ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom   

             w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 3 sierpnia 2018r.   do godz. 10:00  

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 Koło w Wolbromiu 

ul. Skalska 22 

32-340 Wolbrom 

 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane, pn.  „Przebudowa i modernizacja budynku z 

przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w 

Kluczach” 

 
 

Nie otwierać przed dniem 3 sierpnia 2018 r. godzina 10:00 

  

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich 

dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 

1 powyżej 

 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 

Ofert. 

 

2. Zmiana złożonej Oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) 

każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem; zmiana nr ...... 

 

3. Wycofanie złożonej Oferty. 

Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem  WYCOFANIE. 
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19. Miejsce i termin otwarcia Ofert. 

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, Ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

 

w dniu 3 sierpnia 2018 r..  o godz. 10:15  

 

 

 

20. Tryb otwarcia Ofert  

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające Oferty, 

których dotyczy WYCOFANIE. Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

a) Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana; 

b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 

warunków płatności, zawarte w Formularzu Oferty;  

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.  

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, Zamawiający przekazuje 

im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.  

 

21. Zwrot Oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania . 

 

22. Okres związania Ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zwrócenia się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

 

23.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi 

uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszego ZO oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); tzn.: Cena to wartość wyrażona w 

jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
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usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

3. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (załącznik nr 1).  

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku 

nr 6 do ZO   wzorze umowy. 

 

24.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:  

1) Najniższa Cena  

Znaczenie procentowe kryterium:  

1. Najniższa Cena – 100 % - maksymalnie 100 pkt 

 

2). Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ) 

Porównywaną ceną będzie cena brutto 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania .  

 

PI(C)= (Cmin/Ci)xMax (C) 

 

gdzie: 

PI ( C ) – ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘i’ za kryterium „Cena”; 

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci – Cena oferty „i”; 

Max ( C ) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”  

Porównywany okres gwarancji to okres wskazany w pkt 4.4) formularza oferty. 

 

Ostateczna ocena punktowa Oferty 

Ocena punktowa Oferty „i” będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze 

zsumowanej ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne Kryteria 

  

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą 

łączną ilość punktów.  

 

25. Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
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2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca Ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 

26. Wyjaśnienie dokumentów ofertowych.  

 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, wymaganych niniejszego ZO (z wyłączeniem dokumentu oferty) lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 

mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

 

27. Tryb oceny Ofert.  

 

1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny Ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

 

2. Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszego ZO   

Ocena zgodności Oferty z treścią ZO przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.  

3. Sprawdzanie wiarygodności Ofert. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  

i informacji.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że złożenie Oferty 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania. 

 

28. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:  

1) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
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2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty powiązane kapitałowo 

lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

29. Odrzucenie Oferty 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia lub zapytaniu 

ofertowemu;  

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących przepisów;  

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

2. Zamawiający zawiadamia wykonawców o odrzuconych ofertach, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

 

30. Informacja o wynikach postępowania: Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamieszczone zostaną  zgodnie z procedurą obowiązującą dla  udostępnienia ZO. 

 

31. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej; 

2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  

3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

5) okres realizacji umowy wskazany jest w niniejszym ZO 
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6) zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie 

wskazanych w załączniku do niniejszego ZO – wzór umowy  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do niniejszego ZO 

– wzorze umowy.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument, o którym 

mowa w pkt 10.5 niniejszego ZO. 

5. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej: 

na kwotę równą wartości realizowanej Umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy 

realizacji przedmiotu zamówienia (w tym ustalenie odcinków) przed podpisaniem umowy na 

realizację niniejszego zamówienia. 

 

32. Podwykonawstwo 

Zamawiający zastrzega że dopuszcza udział podwykonawców w wykonywania zamówienia, na 

warunkach określonych szczegółowo w załączniku nr do niniejszego ZO (wzór umowy).  

 

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia z innymi 

podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia 

stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów wykonania tego 

zamówienia. Wykonawca nie może jednak podpisać umowy o podwykonawstwo bez uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

 

33. Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej oferty  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w jednej z 

następujących sytuacji:   

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

2. O zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania Ofert, poprzez udostępnienie stosownej informacji- 

2) złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz udostępnienie stosownej informacji. 

 

34. Informacja o możliwości zmiany umowy. 

1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

zasadach wskazanych w ust. 2 – 11.  

2. Zmiana może obejmować: 

  1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana 

taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

  2) pominięciu / rezygnacji z jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom 

trzecim); na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia  w chwili zawarcia umowy, a 

wykonanie  robót pomijanych stało się zbędne dla prawidłowego wykonania danego zadania. 

  3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, w tym końcowego terminu wykonania 

zamówienia, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć.; 

4) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 

-  działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów, w tym instytucji 

współfinansującej inwestycję); 

-  warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę 

wyższą; 

-  koniecznością podjęcia robót dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, lub zamówień uzupełniających (w 

ramach odrębnego zamówienia); 

5)  zmiany Specjalistów; 

6) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT 

lub wynagrodzenia minimalnego; 

7) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami; 

8) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z jej warunkami; 

9) zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegającego współfinansowaniu w wyniku decyzji 

instytucji zewnętrznych powodującą zmianę sposobu finansowania odpowiedniego 

elementu przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu wystawiania dokumentów 

księgowych dla danego elementu przedmiotu zamówienia;  

3.  Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą 

koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego;  
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2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 jeżeli ich 

wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia 

pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób 

będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany 

prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-7 nie mają w 

tym przypadku zastosowania; 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 

3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 

2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy , 

oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 

 

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w 

zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź 

w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną 

propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 

została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5-6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 

9. Zmiana nie może powodować podwyższenia kwoty określonej §13 ust 1, lub przedłużenia 

terminu, o którym mowa w §5 ust. 1, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub 

zaniechania  Wykonawcy.  

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §13 ust. 1, zostanie skorygowana w związku 

z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1 

zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną przy zastosowaniu 

postanowień pkt 3); 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na 

zastosowaniu rozwiązań zamiennych, kwota, o której mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej 

kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1), a 

następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu 

postanowień pkt 3) poniżej, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy nie może być wyższa niż określona w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy; 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od 

średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 




