
 

 

Debrzno, dn.15.03.2021 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dotyczy robót budowlanych i instalacyjno - montażowych) 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

NIP: 843-142-18-22 

REGON: 770967898 

Strona www: http://www.stowdeb.pl  

Telefon: 59 83 35 750 

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Kozicka 

Telefon: 59 83 35 750 wew. 38 

e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest  

z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach 

projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach 

Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020.  

3. Szacunkowa wartość całego zamówienia przekracza próg 50 000,00 PLN netto. 

4. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

6. Publikacja zapytania ofertowego: 

a) Baza Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

b) Strona internetowa Zamawiającego – http://stowdeb.pl 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrz wyznaczonej części budynku i 

zmiana sposobu ich użytkowania wraz wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych oraz robót instalacyjnych i montażowych na potrzeby 

utworzenia Klubu Wsparcia Dziennego w Debrznie w ramach projektu partnerskiego 

pn. „Klub Wsparcia Dziennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Debrzno ramach 

Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

2. Roboty budowlane i instalacyjno - montażowe dotyczą części pomieszczeń 

zlokalizowanych na parterze budynku będącego własnością Stowarzyszenia „Na 

Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, położonym na działce -  nr ewid. 188/35 

w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno, o docelowej powierzchni 

http://www.stowdeb.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://stowdeb.pl/


użytkowej 142,20 m2. Pomieszczenia te przeznaczone będą pod działalność Klubu 

Wsparcia Dziennego – placówki, w której świadczone będą usługi społeczne dla 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i 

opiekunów faktycznych, w tym przede wszystkim: osób starszych, z 

niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, o niskich dochodach. 

3. W efekcie przeprowadzonych robót budowlanych i instalacyjno - montażowych 

stworzonych zostanie 16 miejsc świadczenia usług społecznych.  

4. Pomieszczenia przeznaczone na Klub Wsparcia Dziennego zostaną przebudowane i 

dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych, starszych, mających problemy z 

poruszaniem się, schorowanych, niepełnosprawnych. Głównym celem prac 

budowlanych i instalacyjno - montażowych jest dostosowanie przedmiotowej części 

budynku do współczesnych wymagań techniczno-budowlanych zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania oraz standardu funkcjonalno - użytkowego 

(Standardy dostępności dla polityk spójności 2014-2020 – załącznik nr 2  do 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020), w szczególności do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienie niezbędnych warunków 

do korzystania z niego przez osoby o ograniczonej sprawności. 

5. Zakres robót budowlanych i instalacyjno – montażowych objęty przedmiotem 

zamówienia powinien być zrealizowany – o ile pozwalają na to warunki techniczne i 

zakres prowadzonej modernizacji, zgodnie z zapisami dokumentu: Standardy 

dostępności dla polityk spójności 2014 – 2020 w odniesieniu do Standardu 

architektonicznego (dokument dostępny pod adresem 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycz

nych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf), pozwalając osobom z 

niepełnoprawnościami na korzystanie z budynku na zasadzie równości z innymi 

osobami. 

6. W zaadaptowanych pomieszczeniach funkcjonować będą docelowo następujące 

pomieszczenia:  

6.1. Wiatrołap (2,00 m2) 

6.2. Szatnia (8,40 m2) 

6.3. Salka gimnastyczna (18,30 m2) 

6.4. Składzik sprzętu gimnastycznego (2,60 m2) 

6.5. Salon z aneksem kuchennym (49,10 m2) 

6.6. Komunikacja (28,8 m2) 

6.7. Łazienka dla niepełnosprawnych (5,70 m2) 

6.8. WC (3,30 m2) 

6.9. Pomieszczenie gospodarcze (1,70 m2) 

6.10. Wiatrołap (3,70 m2) 

6.11. Biuro (8,30 m2) 

6.12. Pokój spotkań indywidualnych (10,30 m2) 

7. Zamierzenie inwestycyjne wymagać będzie zmiany sposobu użytkowania. 

Powierzchnia adaptowana poprzednio użytkowana była na potrzeby działalności 

usługowej – pomieszczenia pomocnicze piekarni (magazyny, pomieszczenia 

gospodarcze) oraz biurowej. 

8. Zakres rzeczowy robót budowlanych i instalacyjno - montażowych stanowiących 

przedmiot zamówienia obejmuje: 

8.1. Roboty budowlane w tym m.in.: elewację, podjazd dla osób 

niepełnosprawnych, roboty rozbiórkowe, postawienie nowych ścian 

działowych, sufity podwieszane, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa 

zewnętrzna i wewnętrzna, roboty wykończeniowe 

8.2. Instalacja elektryczna  

8.3. Instalacja niskoprądowa 

8.4. Instalacja grzewcza 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf


8.5. Instalacja wodociągowa 

8.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

8.7. Instalacja wentylacji mechanicznej 

8.8. Dostawa i montaż wyposażenia 

9. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i instalacyjno - montażowych 

stanowiących przedmiot zamówienia oraz sposób ich wykonania określają: 

zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowa obejmująca przedmiar zakresu 

robót, projekty budowlane wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót poszczególnych branż, zmiany do projektu, a także wzór umowy oraz 

decyzja Starosty Człuchowskiego nr 89.2021 z dn. 08.03.2021 roku – pozwolenie 

na budowę. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego postępowania i 

należy je traktować jako wzajemnie uzupełniające się. Ewentualne rozbieżności 

między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy 

do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu prac ani do zmiany sposobu ich 

wykonania. Przedmiary robót udostępniono Oferentowi w celu zapoznania się z 

przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji 

zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy. 

10. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  

45000000-7 Roboty budowlane 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnychi klimatyzacyjnych 

45410000-4 Tynkowanie 

45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45442110-1 Malowanie budynków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45317300-5 Elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

11. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Oferent ma możliwość 

dokonania oględzin miejsca robót budowlano - montażowych i rozpoznać wszelkie 

uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na przyszły proces realizacji inwestycji. 

Adres inwestycji: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. 

Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny: 59 83 

35 750 lub e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl celem umówienia się na oględziny. 

12. Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania i wykończeniowych a 

także osprzętu branżowego, innych urządzeń i elementów wyposażenia objętych 

zamówieniem - Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu propozycje 

materiałowe, próbki i próbki kolorystyczne - a na żądanie Zamawiającego 

wykonanie wzorcowego elementu budowy, celem akceptacji zamówienia.  

13. Wszystkie elementy/ materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, 

montowane wyposażenie muszą być nowe i posiadać parametry techniczne nie 

gorsze niż wskazano w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcje obsługi w 

języku polskim – jeśli dotyczy. 

15. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego sprzętu objętego 

gwarancją karty gwarancyjnej- jeśli dotyczy. 

16. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym lub 

załącznikach do zapytania ofertowego, w tym w dokumentacji projektowej 

(przedmiary robót, projekty budowlane, ST), występują nazwy konkretnego 

producenta/produktu, czy normy jakościowe, to należy je traktować jedynie jako 

pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są 

mailto:a.kozicka@stowdeb.pl


rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, 

jakości (nie gorsze niż założone w dokumentacji projektowej).  

17. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym lub 

załącznikach do zapytania ofertowego, w tym w dokumentacji projektowej 

(przedmiary robót, projekty budowlane, ST), wskazano jakikolwiek znak towarowy, 

patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 

pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co 

oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tym zakresie o równoważnych 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.  

18. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku 

oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje 

techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane 

techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności 

poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 

19. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy, lub które pojawiły się w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów 

projektowych (tzw. roboty zaniechane). Roboty takie muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego na piśmie w porozumieniu z projektantem. W przypadku 

odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z 

danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o 

następujące założenia: 

19.1. ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych 

złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

19.2. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte w drodze 

negocjacji. 

20. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia określa wzór 

umowy, stanowiący załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego. 

 

 

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  

OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

1.2. nie podlegają wykluczeniu. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają 

następujące warunki: 

a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie 

budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku lub jego 
części, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Za 

wykonanie jednej roboty budowlanej uznaje się wykonanie roboty na 

jednym obiekcie budowlanym w ramach różnych umów (zamówień, 



zleceń) lub na różnych obiektach budowlanych w ramach jednej 

umowy (zamówienia, zlecenia). 

Weryfikacja spełniania przez Oferenta powyższego warunku nastąpi w 

oparciu o oświadczenie Oferenta - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych 

(według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) oraz 

dowody określające czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, w 

szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 

i miejsca wykonania.  Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowalne były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty; 

b) dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj. osobą 

przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) z ważnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

c) dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj. osobą 

przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

d) dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj. osobą 

przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży 

elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z 

ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

UWAGA: 

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, natomiast w przypadku osób, 

które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki 

określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U.Nr 63 poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług 

transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo 

udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed 

właściwą Izbą. 

Weryfikacja spełniania przez Oferenta powyższego warunku nastąpi w 

oparciu o informacje podane przez Oferenta w Wykazie kadry posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 



ograniczeń (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania 

ofertowego); 

e) posiadają/ posiadać będą  - najpóźniej na dzień podpisania umowy 

na realizację robót budowlanych i instalacyjno - montażowych polisę 

ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 

Weryfikacja spełniania przez Oferenta powyższego warunku nastąpi w 

oparciu o informacje podane w Oświadczeniu o posiadaniu/ gotowości 

posiadania polisy ubezpieczeniowej OC (według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Przedmiotową polisę 

ubezpieczeniową OC wybrany Oferent zobowiązany będzie przedłożyć 

najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację robót budowlanych i 

instalacyjno – montażowych. Polisa będzie ważna/prolongowana na okres 

roku od dnia zawarcia umowy, na wartość wskazaną jak wyżej. 

3. Podstawy wykluczenia: 

3.1. niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 

imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności 

związane z 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 10% udziałów 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.  

Zamawiający informuje, iż: 

a) osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 

są: Pani Zdzisława Hołubowska – Prezes, Pan Jacek Janusz – 

Zastępca Prezesa, Pan Andrzej Pluto-Prądzyński – członek Zarządu, 

Pani Renata Pisuk – Sekretarz, Pani Anna Mikulska – Skarbnik; 

b) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Pani Anna 

Kozicka – koordynator projektu, Pani Katarzyna Dudzic – kierownik 

jednostki.  

W celu potwierdzenia, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie 

występują powiązania osobowe lub kapitałowe, Oferent zobowiązany jest 

złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 

Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego). 

3.2. otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości, zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 



chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1228); 

Weryfikacja podstawy do wykluczenia Oferenta, o której mowa w ppkt. 3.2 

powyżej, nastąpi w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w 

Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. IV., ust. 3. 

podstawy wykluczenia, ppkt. 3.2. zapytania ofertowego (według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). 

4. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz 

podstaw do wykluczenia dokonana zostanie na zasadzie „spełnia - nie spełnia”, na 

podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 2 i 3 złożonych przez 

Oferenta wraz z ofertą. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania Oferenta do 

uzupełnienia brakujących dokumentów, w tym złożenia wyjaśnień w stosunku do 

przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

6. Oferent, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

składających wspólną ofertę z uwzględnieniem łącznego potencjału tych 

Wykonawców, natomiast w odniesieniu do podstaw wykluczenia, każdy ze 

wspólników zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 3 

osobno. 

9. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT (informacja o wagach przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny oferty) I SPOSÓB OCENY OFERT: 

 

1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów: 

2.1. Cena brutto – waga kryterium 70% 

2.2. Gwarancja – waga kryterium 30% 

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych 

kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (P) według 

następującego wzoru: 

P = C + G, gdzie: 

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena brutto; 

G – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Gwarancja; 

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta nie zostanie 

odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów. 

5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej 

oferty. 

6. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty: 

6.1. Cena brutto - Zamawiający obliczy liczbę punktów w kryterium Cena 

brutto, zgodnie z poniższym wzorem: 

 

C = Cmin. x 70 pkt. / Co, gdzie: 



C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena 

brutto; 

Cmin.- najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia zaoferowana 

w złożonych ofertach; 

Co - cena brutto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej; 

70 pkt. – waga kryterium 

 

UWAGA: 

a) Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Kwoty (netto, wartość 

podatku VAT oraz brutto) zapisane cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego 

wydatku na sfinansowanie zamówienia. 

b) Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę będzie miał znaczenie 

pomocniczo – informacyjne uzasadniające merytorycznie wysokość ceny podanej w 

ofercie oraz stanowić będzie punkt wyjścia do rozliczenia robót w przypadkach 

opisanych w Umowie, w tym m.in. odstąpienia od Umowy.Ewentualne pominięcia 

lub braki w kosztorysie ofertowym nie będą stanowiły podstawy do żądania 

dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać wszystkie roboty i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy określonego w zapytaniu ofertowym w cenie ryczałtowej. 

c) Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją określoną w pkt. III.9 niniejszego zapytania ofertowego, w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  

d) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu 

widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania 

przedmiotu zamówienia obejmującego roboty budowlano - montażowe w ramach 

zadania inwestycyjnego.  

e) Cena obejmuje koszty wyposażenia zawarte w dokumentacji projektowej. 

f) Cena ofertowa musi zawierać również, m.in.: 

 koszty pracy ludzi i sprzętu; 

 koszty obsługi geodezyjnej inwestycji; 

 koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia; 

 roboty rozbiórkowe i porządkowe; 

 koszty zakupu materiałów i wyposażenia; 

 koszty związane z zabezpieczeniem terenu i powierzchni, gdzie będą prowadzone 

prace; 

 koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu prac i ich 

zagospodarowaniem (wywóz, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.); 

 koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do 

użycia w celu wykonania przedmiotu umowy; 

 koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli jest wymagany 

 koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, 

w tym pomiarów elektrycznych oraz sporządzenia wymaganych przepisami 

protokołów, inwentaryzacji; 

 koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

 podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert. 

 

6.2. Gwarancja - Zamawiający obliczy liczbę punktów w kryterium Gwarancja, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

 



G =  Go. x 30 pkt. / Gmax., gdzie: 

G - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium 

Gwarancja, 

Go.- okres gwarancji w ofercie ocenianej; 

Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji  

30 pkt. – waga kryterium . 

 

UWAGA:  

a) Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się zgodnie z 

terminem określonym we wzorze umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję 

na okres krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona. 

b) Maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy i rozpoczyna się zgodnie z 

terminem określonym we wzorze umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję 

na okres dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium Gwarancja zostanie 

przyjęty okres 60-miesięcy, jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami 

Zamawiającego, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi 

zgodny z informacją wskazaną w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do Zapytania ofertowego. 

c) Jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcy danego wyrobu na wbudowane 

materiały, urządzenia i sprzęt jest dłuższy niż wskazany wyżej, to okres gwarancji 

jakości ulega wydłużeniu o czas wynikający z gwarancji udzielonej przez 

producenta lub dostawcę. Jeżeli okres gwarancji producenta lub dostawcy danego 

wyrobu jest krótszy, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego przez okres, 

o którym mowa powyżej. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji. 

d) Zamawiający zastrzega że długość okresu gwarancji na roboty budowlane i 

instalacyjno - montażowe musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach. 

 

 

7. Podstawą oceny ofert będzie informacja zawarta w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z rażąco niską ceną, 

niewspółmierną do średnich cen rynkowych. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena 

przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego. 

10. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą Ceną brutto.  

11. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy 

jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe 

negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały 

najwyższą ilość punktów w ocenie. 

12. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów 

wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.  

13. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres 

wymaganych uzupełnień, termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

14. Zamawiający dokona poprawienia w ofertach:   

14.1 oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,  

14.2 innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem 

ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z 

zastrzeżeniem, iż poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli 

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o 



dokonaniu poprawienia omyłki wyrazi wyraźną (pisemną) zgodę na jej 

poprawienie.  

 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY (w tym termin i miejsce 

złożenia): 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Do oferty – wypełnionego Formularza ofertowego należy dołączyć następujące 

dokumenty: 

3.1. kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej z podaniem 

jednostkowych nakładów rzeczowych ich cen oraz doliczonych kosztów 

pośrednich i zysku. Kosztorys powinien być przygotowany na podstawie 

dokumentacji projektowej. Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót 

stanowią jedynie materiał pomocniczy, 

3.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - 

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,   

3.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie IV., ust. 3. 

podstawy wykluczenia, ppkt. 3.2. zapytania ofertowego – załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego 

3.4. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego,  

3.5. Wykaz kadry posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń- załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, 

3.6. Oświadczenie o posiadaniu/ gotowości posiadania polisy ubezpieczeniowej OC 

– załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego, 

3.7. Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7 do Zapytania 

ofertowego, 

3.8. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych RODO – jeśli dotyczy – 

załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego, 

3.9. Obowiązek informacyjny RODO –  jeśli dotyczy - załącznik nr 11 do 

Zapytania ofertowego, 

3.10. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót 

wskazanych w Wykazie zrealizowanych robót budowlanych, 

3.11. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 

4. Formularz oferty oraz załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub udzielonym 

pełnomocnictwem. 

5. Kopie załączonych do oferty dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z 

dokumentem rejestrowym lub udzielonym pełnomocnictwem, z dopiskiem „Za 

zgodność z oryginałem”. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie 

zwrotem: „ZMIANA OFERTY”. 

7. Zamawiający informuje, że Oferent ma możliwość zastrzeżenia dokumentu/ów 

stanowiącego/ych tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta. W takim przypadku należy 

umieścić ten/te dokument/y w odrębnym załączniku wraz z oświadczeniem 

(adnotacją), że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i 

nie mogą być ogólnie udostępniane. 



8. Ofertę należy złożyć w termin: do 30 marca 2021 r. do godz. 16.00 w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na roboty budowlane i instalacyjno -

montażowe w ramach projektu „Klub Wsparcia Dziennego”  

9. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, sekretariat. 

10. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

10.1. osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w dni robocze w godzinach: 

8.00 – 16.00, 

10.2. pocztą tradycyjną/kurierem, na adres: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju 

Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w dni robocze w 

godzinach: 8.00 – 16.00.  

11. Zamawiający uzna ofertę za złożoną w terminie jeśli wpłynie na wskazany wyżej      

adres, w terminie wyznaczonym w pkt. 8. 

 

 

VII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na 

wniosek Wykonawcy. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI UMOWY: 16 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

IX.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego i wzoru umowy 

jest Pani Anna Kozicka. 

2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Oferentami 

odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem:  

a) operatora pocztowego; 

b) posłańca; 

c) poczty elektronicznej: a.kozicka@stowdeb.pl; 

d) kontaktu telefonicznego: 59 83 35 750 

z zastrzeżeniem zapisów pkt. VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 

3. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca ma możliwość 

dokonania oględzin miejsca prac budowlano - montażowych i rozpoznać wszelkie 

uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na przyszły proces realizacji zadania. 

Oględzin można dokonać w dni robocze (dni: od poniedziałku do piątku, od godz. 

8:00 do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po 

wcześniejszym umówieniu się.  

4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego i treści wzoru umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie 

wpłynie do Zamawiającego najpóźniej na 4 dni roboczych (dni: od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu 

składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana 

będzie w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe. Pytania 

dotyczące umowy muszą wskazywać konkretny jej punkt.  

5. Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego lub dotyczące treści wzoru 

umowy wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust 4 lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

6. Pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego lub treści wzoru umowy 

należy składać w formie pisemnej. 
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X.     INFORMACJA O OFERTACJH CZĘŚCIOWYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 

 

XI.   INFORMACJA O OFERTACJH WARIANTOWYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 

 

 

XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy zmiany nie są istotne w rozumieniu  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

b) gdy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, zajdzie konieczność 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej, w szczególności 

zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, których nie można było przewidzieć, a których zmiana jest 

wymuszona należytym wykonaniem Umowy – w takim przypadku zmianie może 

ulec termin realizacji umowy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

terminy lub sposób płatności, sposób realizacji zamówienia lub zakres zobowiązań 

stron; 

c) strony przewidują możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy, lub które pojawiły się w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów 

projektowych (tzw. roboty zaniechane). Roboty takie muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego na piśmie w porozumieniu z projektantem. W przypadku 

odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z 

danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o 

następujące założenia: 

 ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych 

złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte w drodze 

negocjacji. 

d) w przypadku wykonania robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza, za zgodą 

projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu 

parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych 

technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie 

spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu 

zakończenia robót. W przypadku robót zamiennych stosuje się zasady wyceny tych 

robót zawarte w szczegółowym kosztorysie (koszt roboczogodziny, narzuty, zysk, 

natomiast ceny materiałów będą średnimi cenami wynikającymi z aktualnego 

cennika SEKOCENBUD dla okresu, w którym realizowane są roboty zamienne; 

e) z powodu zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, w szczególności przepisów dotyczących 

zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19, w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy – w 

takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, wysokość 



wynagrodzenia należnego Wykonawcy, terminy lub sposób płatności, sposób 

realizacji zamówienia lub zakres zobowiązań stron; 

f) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza zmianę 

wynagrodzenia, jeśli nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji 

wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą 

w chwili powstania obowiązku podatkowego. Taka zmiana nie wymaga 

dodatkowego zgodnego oświadczenia woli obu stron (nie wymaga aneksu do 

Umowy); 

g) gdy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w założonym terminie nie 

będzie możliwe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a wynikających z 

konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej niezbędnych dla prawidłowego 

zakończenia robót – umowny termin wykonania umowy zostanie wówczas 

wydłużony o czas niezbędny dla zgodnego z zasadami sztuki budowlanej 

przeprowadzenia i zakończenia robót; 

h) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, ponadprzeciętnych 

warunków atmosferowych, powodujących brak możliwości kontynuowania robót 

(wstrzymanie wykonania robót) lub ich dokończenia zgodnie z harmonogramem, 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów – w takim przypadku 

zmianie może ulec termin realizacji umowy stosownie do czasu wstrzymania 

wykonywania robót, sposób płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

terminy płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy - fakt ten musi mieć 

uzasadnione obiektywne podstawy i odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi 

być potwierdzony przez Inwestora i Inspektora nadzoru; 

i) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie 

ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót przez 

Wykonawcę – w takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy 

stosownie do czasu wstrzymania wykonania robót, sposób płatności wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy oraz terminy płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy - fakt ten musi mieć uzasadnione obiektywne podstawy  

i odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inwestora  

i Inspektora nadzoru; 

j) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia nagłe, 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 

nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, 

klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej – w takim 

przypadku zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

występowania okoliczności siły wyższej i usuwania jej skutków, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, terminy lub sposób płatności, sposób 

realizacji zamówienia lub zakres zobowiązań stron. Fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inwestora i 

Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na piśmie Inwestorowi, 

szczegółowe uzasadnienie wpływu przypadku siły wyższej na brak możliwości 

zrealizowania w terminie, swojego obowiązku, wynikającego z Umowy. Brak takiej 

informacji, skutkuje pozbawieniem Wykonawcy prawa do powoływania się na 

przypadek siły wyższej celem uchylenia się od odpowiedzialności; 

k) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Inwestorem, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności 

Instytucją Zarządzającą będącą stroną umowy o dofinansowanie, w ramach której 

finansowane jest niniejsze zamówienia, a także innymi instytucjami, które na 

podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia - w takim 

przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy stosownie do czasu 

wstrzymania wykonania robót, sposób płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy oraz terminy płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 



 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w 

przypadku: 

2.1. wprowadzenia podwykonawcy, 

2.2. zmiany podwykonawcy, 

2.3. rezygnacji podwykonawcy, 

2.4. zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 

3. Zmiany organizacyjne polegające na zmianie osób, w tym kierownika budowy i/lub 

kierowników robót, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów 

współpracujących przy realizacji zamówienia można dokonać pod warunkiem, że ich 

uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od 

tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 

organizacyjnych pod warunkiem, że osoby, podwykonawcy, grupy wykonawców i 

innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i 

złożonej oferty. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej nie stanowią zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

5. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwal

ifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian 

postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o 

dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako 

stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany 

jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.  

8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z 

wyłączeniem postanowień ust. 1 f) powyżej. 

 

XIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyny, na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku: 

1.1. braku ofert niepodlegających odrzuceniu;  

1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

może zwiększyć tą kwotę;  

1.3. nieprzyznania lub odebrania Zamawiającemu środków, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;  

1.4. w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, polegającej na 

rażącym naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, skutkującej ryzykiem uznania części lub całości wydatków 

poniesionych w wyniku zawarcia umowy z wykonawcą za niekwalifikowane;  

1.5. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie 

postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

2. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf


3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo może być 

udzielone w szczególności: 

3.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

3.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).  

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie, przed 

zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania umowy 

regulującej zasady współpracy tych Wykonawców, uwzględniającej podział 

czynności przy wykonywaniu zamówienia. Rozliczenia z tytułu realizacji zamówienia 

będą prowadzone wyłącznie z jednym wskazanym wykonawcą spośród wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (Liderem). 

5. Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w sprawie zamówienia zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego w terminie 14 dni 

od rozstrzygnięcia postępowania. 

6. Podpisanie umowy z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólnie, zostanie 

poprzedzone dopisaniem do umowy klauzuli o odpowiedzialności solidarnej tych 

wykonawców za wykonanie zamówienia (umowy). 

7. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu 

ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania 

ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert. 

9. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian, uzupełnień i/lub wyjaśnień treści 

Zapytania ofertowego będą one publikowane na stornie internetowej 

Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. W takim przypadku Oferent winien 

je uwzględnić w swojej ofercie. Stają się one integralną częścią zapytania 

ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

przed dniem wystąpienia zmian i/lub wyjaśnień muszą liczyć się z tym, iż w 

przypadku nieuwzględnienia ich w swojej ofercie mogą zaistnieć przesłanki 

odrzucenia oferty. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim 

wypadku, Oferent składając ofertę zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 7 do 

Zapytania ofertowego – Wykaz podwykonawców. 

 

XIV.     WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - 

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie IV., ust. 3. podstawy 

wykluczenia, ppkt. 3.2. zapytania ofertowego – załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego 

4. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  

5. Wykaz kadry posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

6. Oświadczenie o posiadaniu/ gotowości posiadania polisy ubezpieczeniowej OC – 

załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

7. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 

8. Wzór umowy - załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego 

9. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego 

10. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych RODO – załącznik nr 10 do 

Zapytania ofertowego 



11. Obowiązek informacyjny RODO – załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego 

12. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego 

a) Przedmiar robót: branża budowlana, sanitarna, elektryczna 

b) Projekty budowlane wielobranżowe 

c) Specyfikacje Techniczne wielobranżowe 

d) Zamiany do dokumentacji projektowej 

13. Decyzja Starosty Człuchowskiego nr 89.2021 z dnia 08.03.2021 – Załącznik nr 13 

do Zapytania ofertowego  

 
 


