
 

  

Miechów, dnia 18.07.2019 r. 

Nr postępowania: 1/03/2019 

  

 

 Zapytanie ofertowe  

na realizację zamówienia         

    

dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego realizowanego zgodnie z 

zasadą konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 

11.2. Odnowa obszarów Wiejskich w ramach Projektu pn.:       

 

„Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin         

w miejscowości Strzeżów Drugi” 

 

Dot. Wykonanie prac remontowo - budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym 

dwukondygnacyjnym budynku szkoły, w Strzeżowie Drugim, ze zmianą jego 

funkcji użytkowej na „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Ich Rodzin” wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 

DK 7 oraz wewnętrznymi drogami utwardzonymi”. 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego      

  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Miechowie 

ul. H. Sienkiewicza 24, 

32-200 Miechów Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Miechowie 

ul. H. Sienkiewicza 24, 

32-200 Miechów 

 

Tel. 41 38 309 23   

www.psonimiechow.pl - adres strony internetowej, na której zamieszcza się Zapytanie 

ofertowe wraz z załącznikami. 

 

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 – każda z jego części osobno i wszystkie łącznie - udzielane jest w trybie 

Zapytania ofertowego (zwanego dalej Zapytaniem), 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 

http://www.psonimiechow.pl/
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uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. 

U z 2017 roku poz. 2479). Z uwagi na powyższe, publikacja (udostępnienie) niniejszego 

Zapytania dokonywane jest: 

1) na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

http://www.psouumiechow.pl/ogloszenia/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-

niepelnosprawnoscia-intelektualna-kolo-w-miechowie wraz z załącznikami 

 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 ramachdziałania „Odnowa obszarów 

wiejskich” objętego RPO 2014-2020  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

działania „Odnowa obszarów wiejskich”. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

   

Projekt obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym 

dwukondygnacyjnym budynku szkoły z 1960r., usytuowanym w Strzeżowie Drugim, w płn. 

wsch. części działki nr ewid. 155., ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum Wsparcia 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin”. Planowana jest jego przebudowa i 

nadbudowa o poddasze użytkowe istniejącego budynku oraz jego rozbudowa w poziomie 

trzech kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) w kierunku północnym, a także 

jego dalsza rozbudowa w poziomie dwóch kondygnacji (parter i poddasze) w kierunku 

zachodnim oraz wymianą instalacji wewnętrznych tj: wod - kan., centralnego ogrzewania 

wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową przyłącza wodociągowego, przebudową, 

utwardzeniem działki (drogi wew. i dojścia) rozbiórką 2 (dwóch) budynków gospodarczych, 

budową drogi zjazdowej z drogi krajowej. 
 
Zamówienia obejmuje: 
 
Przebudowę istniejącego dwukondygnacyjnego budynku szkoły z 1960r., usytuowanej w 

Strzeżowie Drugim w skład której wchodzą w szczególności: 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: obejmujące m.in. istniejące 2 (dwa) budynki 

gospodarcze, górną część stropodachu oraz niespełniających wymogów 

funkcjonalnych żelbetowych schodów wewnętrznych prowadzących do piwnicy i na 

piętro oraz fragmentów stropów, rozbiórka istniejących posadzek i podłoży, skucie 

istniejących tynków; 

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE: obejmujące m.in.: roboty 

betonowo-murarskie stanu surowego, fundamenty żelbetowe wraz z izolacją, ściany 

zewnętrzne i wewn. konstrukcyjne, stropy: żelbetowe monolityczne          z 

żelbetowymi podciągami, ściany działowe, klatki schodowe, szyb windowy, piony 

wentylacyjne, więźba dachowa z pokryciem dachowym, rynny i rury spustowe. 

3. ROBOTY INSTALACYJNE: obejmujące m.in. instalację elektryczną i 

AKPIA, odgromową oraz instalację wodno – kanalizacyjną zakończoną zewnętrznym 

zbiornikiem bezodpływowym, instalację gazową wraz z wykonaniem kotłowni c.w. i 

centralnego ogrzewania w oparciu o kotłownię na gaz znajdującą się w wydzielonej 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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części poddasza. 

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE obejmujące m.in. podłoża pod posadzki wraz 

z izolacją termiczna poziomą, posadzki i podłogi stolarka okienna i drzwiowa, tynk 

zewnętrzny wraz z ociepleniem, tynk wewnętrzny, montaż sufitów podwieszanych, 

okładziny ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi, montaż odbojnic w 

korytarzach oraz parapetów podokiennych, malowanie ścian i sufitów; 

5. ROBOTY DROGOWE: obejmujące m.in.: przebudowę istniejącego zjazdu 

indywidualnego z DK7 do działki nr 155 w Strzeżowie Drugim na zjazd publiczny 

(powierzchnia ok 128m²) oraz utwardzenie terenu wewnątrz obiektu wraz z budową 

wewnętrznej drogi dojazdowej ze zjazdu do obiektu, wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach 

stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania 

1. Decyzji nr 138/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. znak BA.6740.108.2016 zatwierdzającej 

projekt budowlany  przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku 

oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej dla potrzeb „Centrum, Wsparcia Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin” z instalacjami wewnętrznymi: 

wodociągowo – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną; 

przebudowy sieci wodociągowej, budowy przyłącza wodociągowego; przebudowy 

utwardzenia działki (drogi wewnętrznej dojścia); rozbiórki 2 – ch budynków 

gospodarczych na działce o nr ewidencyjnym  115 w Strzeżowie Drugim; 

2. Decyzji z dnia 11 lutego 2016r. znak O.KR .Z-3.4241.11.7.2016 Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad zezwalającej na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi 

krajowej do działki 155 w Strzeżowie Drugim (Gmina Miechów) na zjazd publiczny; 

3. Projekt  budowlanym przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku 

oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej dla potrzeb „Centrum, Wsparcia Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin” autor mgr inż. Krzysztof Nowak, 

Zbigniew Mucha, Zbigniew Oleksiak; 

4. Projekt budowlanym obejmującym przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi krajowej 

do działki 155 w Strzeżowie Drugim (Gmina Miechów) na zjazd publiczny; 

5. Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB);   

6. Przedmiaracy robót. 

zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową dla Części I” 

 

UWAGA 1 

Użyte w którymkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej dla Części I nazwy własne 

materiałów lub urządzeń, przy użyciu których mają być wykonywane prace objęte niniejszym 

zamówieniem, są jedynie nazwami pomocniczymi, przy pomocy których określone zostały 

minimalne parametry materiałów lub urządzeń, przy użyciu których prace te mogą być 

wykonywane. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych aniżeli wskazane materiałów lub 

urządzeń, o ile są z nimi równoważne tj. posiadają parametry nie gorsze od materiałów lub 

urządzeń wskazanych w dokumentacji. 

 

Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy dla oszacowania zakresu prac 

podlegających wykonaniu. W sytuacji gdy dane zawarte w dokumentach wskazanych w pkt 

1-5 powyżej są różne od danych zawartych w przedmiarach robót, do ustalenia zakresu prac 

podlegających wykonaniu mają zastosowanie dane zawarte w tych dokumentach. 

 

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. 
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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 

45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych,  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej, 

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, 

45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     

 

 

7. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

8. Zamówienia częściowe, oferta wariantowa 

1.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

 

9. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi. 
 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 marzec 2021 r. (okres realizacji) 

niezależnie od przyjętej do realizacji części. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres 

po odebraniu Robót do momentu rozliczenia). 

2. Okres gwarancji jakości oraz okres rękojmi na wykonane roboty ( cały przedmiot 

zamówienia) wynosi 60 miesięcy.  Gwarancja jakości dla robót rozpoczyna swój bieg       

w dniu następnym po wystawieniu Protokołu odbioru Robót. Rękojmia rozpoczyna bieg 

w dniu następnym po wystawieniu  Protokołu odbioru Robót. 

3. Warunki gwarancji odpowiednio dla robót oraz zamontowanego sprzętu i wyposażenia 

określone zostały w projekcie umowy i w załączniku do niej. 

 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

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, 
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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

pełnomocnika, 

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

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

2.  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione 

warunki   w postępowaniu: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 

a) 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 roboty obejmującej wykonanie 

budowy/rozbudowy/przebudowa budynku, obejmującej roboty murarskie, dekarskie, stolarkę 

okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i CO o wartości inwestycji, co najmniej 1,5 mln 

złotych netto   oraz 

b) 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 roboty obejmującej wykonanie budowy/rozbudowy 

drogi, zjazdu z drogi lub drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu o wartości 

inwestycji, co najmniej  20.000 złotych netto. 

 

 

 

2)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;   

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż dysponuje 

osobami/pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

 

a) Kierownik budowy – 1 osoba: posiadająca kwalifikacje i umiejętności  do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w nadzorowaniu min. 1 inwestycji 

związanej z  budową/rozbudową/przebudowa budynku, obejmującą roboty murarskie, 

dekarskie, stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i CO o wartości 

inwestycji, co najmniej 1,5 mln złotych netto 

b) Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba: posiadająca kwalifikacje i 

umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

c) Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba: posiadająca kwalifikacje i 

umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
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elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

d) Kierownik robót drogowych – 1 osoba: posiadająca kwalifikacje i 

umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

drogowej 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). 

 

Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo 

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. 2008, Nr 63, poz. 394 ze zm) 

 

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. 

 

 

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;   

Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w zakresie zdolności ekonomicznej lub 

finansowej. 

 

 

UWAGA 1. : W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia 

dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w 

innych walutach niż określono to w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli 

w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez 

NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli 

kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania. 

 Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/kursy/kursy_archiwum.html 
 

UWAGA 2.:  Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika budowy/kierownika robót przez 

jedną osobę również w przypadku złożenia oferty na kilka części zamówienia, 

pod warunkiem spełnienia przez tą osobę wymagań określonych dla łączonych 

funkcji. 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/kursy/kursy_archiwum.html
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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 10 Zapytania, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

 

1.a.1) stosowne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone w oparciu o 

wzór stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania (oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych); 

1.a.2) stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3a 

1.a.3) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania, jeżeli wykonawca 

wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 10.2.2) polega na 

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

1.a.4) wykaz wykonanych robót stanowiący załącznik nr 4a do Zapytania 

1.a.5) wykaz osób stanowiący załącznik nr 5a do Zapytania 

 

 

11.  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. 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 są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa 

wyżej. 

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. 

  

12. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, dla żadnej części zamówienia bądź dla 

obydwu łącznie 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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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  w wysokości 2 % ceny 

podanej w ofercie Wykonawcy . 

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: 50249000050000453090708926   

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. 

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. 
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4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający zwróci 70% 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 30% 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. 

 

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

zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze Zapytanie  

dokonywane będą w PLN. 

 

15.  Opis sposobu przygotowania Oferty dla każdej z części zamówienia. 

 

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 Zapytania; 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 

4) Zamawiający nie  dopuszcza składanie 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 Zapytania powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do Oferty. 

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.  Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez 

Wykonawcę. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
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wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania powinny mieć formę 

wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, 

na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia. 

3) Zaleca się, aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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 Zapytania 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. 

7) 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: 

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zapytania 

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. 

4)  Załączniki, o których mowa w 10.3. a.1) -a.5) niniejszego Zapytania, odpowiednie 

dla poszczególnej części zamówienia. 

5) 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. 

 

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści Zapytania 

 

1. Wyjaśnianie treści Zapytania 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania 

zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniane jest Zapytanie. 
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2. Zmiany w treści Zapytania 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

Ofert zmienić treść niniejszego Zapytania. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniane jest Zapytanie. 

2. Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści Zapytania 

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 Zapytanie.    

 

17.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, 

 

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 z Wykonawcą: bop.psoni@interia.pl 

 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty, każdej z części 

1.        Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się pod adresem: 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Miechowie 

ul. H. Sienkiewicza 24, 

32-200 Miechów 

 

w nieprzekraczalnym terminie: 

  

do dnia 05.08.2019 r., do godz. 11.00 

 

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 

Miechowie 

ul. H. Sienkiewicza 24, 

32-200 Miechów 

 

Oferta w postępowaniu „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi” 

 

Należy nanieść dopisek o treści: „Nie otwierać przed dniem 05.08.2019 r., godz. 11.00” 

 

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. 

 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty 

 

mailto:bop.psoni@interia.pl
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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 zamawiający został o nich 

powiadomiony  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. 

 

20. Miejsce i termin otwarcia Ofert 

 

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz 

Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 24, 35 – 200 

Miechów,  

w dniu 05.08.2019 r., o godz. 11.30, w pokoju Zarządu Koła (dolny parter).   

 

21. 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)  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. 

 

22. Zwrot Oferty bez otwierania 

           Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 

 

23. 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, 
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nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

24.  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 Zapytania 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 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. 

 

25.  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: 

 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

1) Cena ofertowa brutto – „C” 

2) Okresu gwarancji – „W” 

  

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga (%) Maksymalna 

liczba 

punktów 

Sposób oceny 

Cena 

ofertowa 

brutto 

  

90% 90 Wg wzoru: 

       Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------- x 90 pkt 

         Cena badanej oferty 

  

okres 

gwarancji   

10% 10 Wg skali punktowej: 

-  dodatkowa o 6 m-cy  ponad 

wymagany okres 60  m-cy  :       W = 

2 pkt 

- dodatkowa o 12 m-cy   ponad 

wymagane 60 m-cy  :   W = 4 pkt 

- dodatkowa o 18 m-cy  ponad  

wymagane 60 m-cy : W = 6 pkt 

- dodatkowa o 24 m-ce  ponad  

wymagane 60 m-cy : W = 10 pkt 
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Razem 100% 100 L = C + W 

  

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + W 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

W - punkty uzyskane w kryterium „ Okres gwarancji ”. 

 

4.Brak podania w ofercie przez Wykonawcę okresu gwarancji traktowany będzie do oceny 

ofert jako udzielenie gwarancji 60 m- cy i nieprzyznanie punktów w tym kryterium. 

 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

9. Oferta która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów za kryteria 

„ Cena oferty brutto” i „ Okres gwarancji ” zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym zapytaniu i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

26. 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. 

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. 

 

27. Wyjaśnienie dokumentów ofertowych      

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

lub dokumentów, wymaganych niniejszym Zapytaniem (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.   

 

28. 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 
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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 Zapytania   

 Ocena zgodności Oferty z treścią Zapytania 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. 

 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 

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

1) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

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. 

 

30. Odrzucenie Oferty. 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania; 

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; 
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5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

2. Zamawiający zawiadamia wykonawców o odrzuconych ofertach, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

 

31. Informacja o wynikach postępowania 

  Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone zostaną zgodnie z 

procedurą obowiązującą dla udostępnienia Zapytania. 

 

32.  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. 

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 Zapytaniu 

6) zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i 

w trybie wskazanych w odpowiednich załącznikach do niniejszego Zapytania– 

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 odpowiednich 

załącznikach do niniejszego Zapytania – wzór 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 11.5 niniejszego Zapytania 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – 

finansowy realizacji przedmiotu zamówienia spełniający wymogi określone we wzorze 

umowy  przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia. 

 

 

33. Podwykonawstwo 

Zamawiający zastrzega, że dopuszcza udział podwykonawców w wykonywania 

zamówienia, na warunkach określonych szczegółowo w załączniku nr do niniejszego 

Zapytania -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. 

  

34. 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 
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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: 

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. 

 

35. Klauzula informacyjna RODO      

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie, 

ul. H. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów, Polska. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa Centrum Wsparcia 

Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi” 

 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasady prowadzenia 

postępowań konkurencyjnych zgodnie z właściwymi wytycznymi RPO   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wytycznymi RPO 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
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osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   


