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ZAPYTANIE OFERTOWE
nrOl/2018

z dnia 05.04.2018 r.

dotycz4ce wykonania rob6t budowlanych ETAP II -
,,stan pod klucz wraz z wyposa2eniem"

na potrzeby realizacii proiektu pn.
,,Budowa zaktadu przyrodoleczniczego twigr6d wrazzbasenem leczniczymzwodq

mineraln4 w Krynicy Zdroiu"

L Zamawiai4cy

O6rodek Sanatoryino - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp. z o.o,

NIP:7343 52 13 5 7, REGON: 72292343 4
KRS: 0000473L26, S4d Rejonowy dla Krakowa Sr6dmieScia w Krakowie
Telefon: (078) 472 58 00, fax. (018) 472 58 01
Adres strony internetowei Zamawiai4cego : http ://www. lwierod. p l/
Adres e-mail: biuro@ lwisrod.pl

O5rodek Sanatoryino - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp. z o.o. w Krynicy Zdr6i, Park Romana
Nitribitta 6, 33-380 Krynica Zdr6i zaprasza do zlo2enia oferty na realizacjq zadania
dotyczEcego wykonania rob6t wykoriczeniowych ETAP II - stan ,,pod klucz wraz
zwyposafleniem" na potrzeby realizacji projektu pn.,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego
Lwigr6d wrazz basenem leczniczym zwod4 mineraln4 w Krynicy Zdroiu", realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2074-2020
wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6. OS
priorytetowa Dziedzictwo regionalne, Dzialanie 6.3 Rozw6j wewnqtrznych potencjal6w regionu,
Poddzialanie 6.3.2 Wsparcie miejscowoflci uzdrowiskov4tch, umowa o dofinansowanie nr:
RPMP.o6.0 3.02-12-0398 / 1.6-OO-XVrr / LOUFE / 17 .

Postqpowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasad4
konkurencyino3ci obowi4zuj4c4 w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoici wydatkfw
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego
oraz Funduszu Sp6jnoici na lata 20L4-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwaliftkowalnoici
wydatkdw w ramach Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego 2014-2020.

2r6dlo finansowania:
Zam6wienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020. OS 6. Dziedzictwo regionalne.

II. Opis przedmiotu zam6wienia:

7. Rodzaj zam6wienia: robotywykoriczeniowe.
2. Nazwa zam6wienia: Wykonanie rob6t wykoriczeniowych w ramach realizowanego

projektu pn. ,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem
lecznicrym zwod4mineraln4 w Krynicy Zdroiu".

3. Wsp6lny slownik zam6wieri: Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane w odniesieniu
do realizacjizadair obejmuje r6wnie2: 452L2272-5 roboty budowlane w zakresie basen6w
ptywackich; 45223200-8 roboty konstrukcyjne; 45300000-0 roboty instalacyjne;
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45430000-0 pokrywanie Scian i podl6g; 45442100-8 roboty malarskie; 45330000-9
roboty instalacyjne wodno-kanalizacflne i sanitarne; 45410000-4 tynkowanie;45262300-
4 betonowanie; 45232460-4 roboty sanitarne, 45262522-6 roboty murarskie; 45421000-
4 roboty w zakresie stolarki budowlanej;45331000-6 instalacja urz4dzefr grzewczych,
wentylaclnych i klimaffiacji;45316000-5 instalacja systemu o6wietlenia i sygnalizacji;
4545 00000-6 roboty budowlane pozostale; 453 1 3 000-5 instalowanie windy.
Prace do wykonania na ETAPIE II - ,,stan pod klucz wraz z wyposa2eniem" polegad bqd4
na wykonaniu wszystkich prac budowlanych olce5lonych w dol4czonej do zapytania
wielobran2owej dokumentacji projektowej niezbqdnej do zrealizowania przedmiotu
zam6wienia . W szczeg6lno6ci przeprowadzenie prac wykoriczeniowych zwi4zane bqdzie
z wykonaniem i monta2em niecki ze stali nierdzewnej. Budowa i wdro2enie technologii
uzdatniania wody basenowej w pol4czeniu z wykorzystaniem wody mineralnej, dostawa
i monta2 sprzqtu i aparatury medycznej zawartej w specyfikacji. Wykonanie instalacji
elektrycznej [uziemiaj4cej, odgromowej, elektrycznej wewnqtrznej, rozdzielni, instalacja
o6wietleniowa, gniazd wtykowych, instalacja zasilaj4ca pozostalych system6w
niezbqdnych do realizacji projektu.) Wykonanie instalacji sanitarnych: wodno-
kanalizaryjnej, grzewczej, central wentylacyjnych wraz z systemem starowania
i automatyki. Budowa i wyposa2enia streff SPA (sauny, natryski wrahef, wanny SPA).
Przebudowa istniej4cych odcink6w sieci, instalacji i przyl4czy w zakresie niezbqdnym do
realizacji przedmiotowej inwestycji. Dostawa i zainstalowanie dZwigu windy.
Dokumentacia proiektowa skladai4ca siq z: proiektu wykonawczego oraz decyzii
administracyinei pozwolenie na budowq zamieszczona zostaie na stronie
internetowei Zamawiaiqcego pod adresem
http://www.lwigrod.pl/pl/zapytanie-ofertowe.html, na stronie
httos: / /bazakonkurencvinosci.fu nduszeeuronei skie.sov.nl /
oraz udostqpniona zostaie w siedzibie Zamawiaiqcego - z prawem wgl4du od
poniedzialku do pi4tku w godzinach od 08:00 do 16:00, za uprzednim
powiadomieniem Zamawiai4cego, oraz zamieszczona na dysku zewnqtrznym pod
adresem: https://www.dropbox.com/sh/kihtoBgrlodhBlz/AACKbtq0LHpp6q 3rrcNZgiNa?dl=0
(ze wzglqdu na du24 pojemno6i plik6w)
Dokumentacia proiektowa precyzuie szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia.
Realizacja przedmiotu zam6wienia musi odby6 siq zgodnie z dostarczon4 kompletn4
dokumentacj4 projektow4 opracowan4 dla potrzeb niniejszego zadania, zaleceniami
nadzoru autorskiego, obowi4zujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, aktualnie obowi4zuj4cymi normami paristwowymi i branZowymi, przepisami
dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do
niego, innymi obowi4zujqcymi przepisami i sztuk4 budowlan4.
Oferent winien zapoznai siq z dokumentacj4 projektow4.
Zakres rob6t obejmuje r6wnie2 wykonanie przezWykonawcq wszelkich prac zwi4zanych
z wymaganiami BHP, organizacj4 i realizacj4 umowy bezzakl6cefr.
Wykonawca ubiegaj4cy siq o realizacjq zam6wienia mo2e przed zloieniem oferty dokonai
wizji obiektu w stanie surowym, w celu poznania uwarunkowari prowadzenia rob6t na
obiekcie, za uprzednim powiadomieniem Zamawiai4cego, w godzinach od 08:00 do
godz.16:00 od poniedzialku do pi4tku.
Termin realizacii umowy: Roboty budowlane musza by6 wykonane w terminie do
3l.l2.20tg r. Rozpoczqcie rob6t nast4pi do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy
o roboty budowlane.
Zamawiaj4cy zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji rob6t budowlanychzprzyczyn
niezale2nych od Wykonawcy.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo wstrzymania rob6t na maksymalny okres 3 miesiqcy.
W takim przypadku termin wykonania rob6t ulega odpowiedniemu wydlu2eniu.
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Zamawiaj4cemu nie bqdq grozi(, z tego t5rtutu Zadne kary umowne oraz inne ujemne
konselnryencje prawne i finansowe.

13. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do rezygnacii z okre6lonego zakresu rob6t, bez
odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia rob6t zamiennych, zd
powiadomieniem Wykonawcy ztohonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie
pisemnej pod rygorem niewa2no5ct.

14. Zamawiaj4cy zastrzega sobie mo2liwo56 przesuniqcia terminu platno6ci wynagrodzenia
Wykonawcy w razie op6Lniefi zwi4zanych z przekazaniem Srodk6w finansowych przez
InstSrtucjq Finansuj4c4 czyli Instytucjg Zarz4dzaj4c4 RPO WM - Zarz4d Wojew6dztwa
Matopolskiego. W takim przypadku platno6d nast4pi w terminie ustalonym przez
Zamawiaj4cego. W przypadku o kt6rym mowa wyhej Zamawiaj4cy nie jest zobowi4zany
do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za op62nienie w transakcjach
handlowych/ odsetek ustawowych.

15. Szczeg6lowe warunki realizacii przedmiotu zam6wienia okre5la wz6r umowy
(zalqcznik nr 5) - stanowi4cy integraln4czgfif, ninieiszego zapytania ofertowego.

76. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewa2nia postgpowanie o udzielenie zam6wienia,
je2eli: a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniLsz4 cen4 przewy2sza kwotq,
lrt6r4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia, b) nie zloiono
Zadnej oferty nie podlegaj4cej odrzuceniu; c) stwierdzono vvystqpowanie innych,
nieprzewidzianych okolicznoSci - w takiej sytuacji Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do
uniewa2nienia postqpowania bez podawania przyczyny, d) wyst4pila istotna zmiana
okoliczno5ci powoduj4ca, i2 realizacja zam6wienia nie le?y w interesie Zamawiaj4cego,
czego nie moina bylo przewidziei w chwili wszczynania postqpowania, e) postqpowanie
obarczone jest wad4 powoduj4c4,2e zawarla umowa bqdzie sprzeczna z postanowieniami
umowy o dofinansowanie projektu. W przypadkach, o kt6rych mowa powyiej,
Wykonawcy nie przysluguj w stosunku do Zamawiaj4cego 2adne roszczenia
odszkodowawcze. W przypadku uniewa2nienia postqpowania zamawiaj4cy poinformuje
o tym fakcie wykonawc6w (oferent6w).

III. Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tychwarunk6wr

7. O realizacjq zam6wienia moga siq ubiegat wszystkie podmioty, kt6re spelniaj4 poni2sze
wymogi:
L. udokumentowane do5wiadczenie (zal4cznik nr 3) - nale2yte wykonanie

w okresie ostatnich 5 lat przed terminem uptywu sktadania ofert, a je2eli okres
dzialalnoSci podmiotu jest kr6tszy - w tym okresie - co najmniej dw6ch rob6t
budowlanych (budowa/rozbudowa/nadbudowa pomieszczef kubaturowych
o warto5ci 1200 000,00 zlotych ka2da (slownie: jeden milion dwie6cie tysiqcy zlotych
00/100). Do oferty nalezy dol4czyt, v'rykaz rob6t potwierdzajEcy posiadanie
wymaganego do6wiadczenia wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi ich nale2yte
vqrkonanie [np. listy intencyjne, referencje, protoko]y odbioru);

2. posiadanie odpowiedniego zaplecza kadrowego (zal4cznik nr 2), w tym:
1 osobq posiadaj4c4 vvymagane laralifikacje oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno5ci konstrukclno - budowlanej bez
ograniczefi lub odpowiadaj4ce im r6wnowa2ne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczeSniej obowi4zuj4cych przepis6w [kierownik budowy).
1 osobq posiadaj4c4 uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi
(kierownik rob6t elektrycznych).
1 osobq posiadaj4cq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
z branLy sanitarnej w zakresie instalacji wodociEgowych, kanalizacyjnych,
wenfflacyjnych [kierownik rob6t instalacyjnych).
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3. posiadanie odpowiedniego zapleczatechnicznego
4. nie s4 powi4zane osobowo lub kapitalowo z Zamawiai4cym.
5. udzielq na roboty stanowi4ce przedmiot umowy co naimniei 4letniei gwarancii

iako3ci na wykonane roboty budowlane.
6. zaoferui4, 2e wykonai4 roboty budowlane do dnia 31.12.2Ot8 r.
Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia wyiej opisanych warunk6w udzialu Wykonawcy
w postqpowaniu wg. formuty spelnia/nie spelnia na podstawie dokument6w zal4czonych
do formularza ofertowego i o6wiadczeri. Brak kt6regokolwiek z wymaganych
dokument6w lub zal4czenie ich w niewla5ciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami
okreSlonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym bqdzie skutkowalo odrzuceniem oferty, z wyj4tkiem
oferty Wykonawcy powi4zanego osobowo lub kapita*owo zZamawiaj4cym, lrt6ry zostanie
wykluczony z niniejszego postqpowania ofertowego.
Wykaz o6wiadczeri lub dokument6w, jakie musza dostarczyd Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu:
Do wypelnionego i podpisanego przez Wykonawcq formularza ofertowego nale2y
dol4czyC
1-. Aktualny odpis z wla5ciwego reiestru albo aktualne za5wiadczenie o wpisie do

ewidencii dzialalno5ci gospodarczei, ieZeli odrqbne przepisy wymagaiq wpisu
do reiestru lub zgloszenia do ewidencii dzialalno5ci gospodarczei,
wystawionego nie wcze5niei niZ 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania
ofert;

2. Wykaz do6wiadczenia - wedtug zal4czonego przezZamawiai4cego wzoru
(zal4cznik nr 3);

3. Dokumenty potwierdzai4ce posiadane do6wiadczenie (referencie, listy
intencyine, protokoly odbioru itp.);

4. Kosztorys ofertowy - sporz4dzony metodE szczeg6low4.
5. OSwiadczenie o braku powi4zari osobowych lub kapitatowych - wedlug

zal4czonego przez Zamawi ai 4 c e go wzo ru (zal4cznik nr 4) ;
6. Wykaz os6b przewidzianych do realizacii zadania - wedlug zalqczonegoprzez

Zamawiai4cego wzoru (zal4cznik nr 2) ;
7. Dokumentypotwierdzai4ce uzyskanie uprawnieri budowlanych (kierownik

budowy, kierownik rob6t instalacyinych, kierownik rob6t elektrycznych).

Povtylsze zal4czniki nale?y przedstawi6 w formie oryginal6w dokument6w lub poSwiadczonych
dokument6w zazgodno(i z oryginalem - przed wykonaniem obii pieczgci4 firmow4/pieczqci4
imienn4 wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyt, aktualn4 dat4. Pov,tyLszy spos6b
po5wiadczenia zgodno6ci dotyczy kaZdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako
kserokopia. Potwierdzeniaza zgodno66 dokonuje osoba do tego upowa2niona, kt6ra podpisuje
ofertq.

Wybrany Wykonawca bqdzie zobowi4zany przed podpisaniem umowy do przedstawienia
oryginal6w tych dokument6w / poSwiadczonych dokument6w zazgodnoS6 z oryginalem.
W przypadku zlozonych o5wiadczefr, na poziomie podpisywania umowy Zamawiaj4cy mohe
L4dat przedstawienia dodatkowych dokument6w potwierdzaj4cych zgodno66 oiwiadczeft ze
stanem faktycznym.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Zamawiaj4cywybierze ofertq najkorzystniejsz4, zgodnie zponi2szymi kryteriami:

A) Cena -8Oo/o

3.
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B) Gwaranciat20o/o

V. Opis sposobu przyznawania punktacii za spelnienie danego kryterium oceny oferty:

O cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem nastqpuj4cego wzoru :
Ocena=A+Bgdz ie :

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg nastqpuj4cego wzoru:

najni2sza zaproponowana cena brutto za vrryrkonanie przedmiotu zam6wienia / cena badanej
oferty brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia x 80 punkt6w

Maksymalna liczba punkt6w jakie mo2e otrzyma6 oferta w tym kryterium wynosi: 80 punkt6w.

Ad. B Kryterium gwarancja zostanie ocenione w nastqpuj4cy spos6b:

a) feZeli Wykonawca udzieli 4letniej gwarancji jako6ci na wykonane robotybudowlane -
0 punkt6w.

b) Je2eli Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji jako5ci na wykonane roboty budowlane -
5 punkt6w.

cJ f e2eli Wykonawca udzieli 6 letniej gwarancji jakoSci na wykonane roboty budowlane -
10 punkt6w.

d) fe2eli \Afkonawca udzieli 7 letniej gwarancji jako5ci na wykonane roboty budowlane -
15 punkt6w.

e) Je2eli Wykonawca udzieli 8 letniej i dlu2szej gwarancji jako6ci na wykonane roboty
budowlane - 20 punkt6w

0 (zero) punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zaoferuie udzielenie 4 letniei gwarancii
iako5ci na wykonane roboty budowlane.

Maksymalna liczba punkt6w jakie mo2e otrzymat oferta w tym kryterium wynosi: 20 punkt6w.

l,4cznaocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertq w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja,
zostana dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona l4czna ocena oferty. Oferta
wl4cznej ocenie oferty mo2e uzyska6 maksymalnie 100 pkt.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta uzyska najwiqksz4 ilo56 punkt6w
w l4cznei ocenie ofert (l4czna suma punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq w kryterium
I i II). Punkty bqd4 liczone z dokladno5ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcq, Zamawiaj4cy moze
zawrzet, umowq z Wykonawc4, kt6ry spelnia wymagania zapytania ofertowego i kt6rego oferta
uzyskala kolejno najvvy1sz4liczbq punkt6w.

VI. Mieisce i termin skladania oraz otwarcia ofert:

1. Oferta musi zostad zlozonaw formie pisemnei w nieprzekraczalnym terminie, do dnia
2O.O4.2O1.A r., do godz.8:30

2. Ofertg nalpiy zloLyt w nastqpuj4cy spos6b:
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OsobiScie w siedzibie Zamawiaj4cego lub drog4' pocztow4 na poniZszy adres
Zamawiaj4cego:

Sekretariat OSrodka Sanatoryino - Wypoczynkowego,,Lwigr6d" Sp. z o.o.
w Krynicy Zdr6i,

Park Romana Nitribitta 6.
33-380 Krynica Zdr6i

3. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 2O.O4.2OLB r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiaj4cego.
4. W przypadku ofert przeslanych drog4 pocztow4 bqdzie decydowala data oraz

godzina wptywu do siedziby Zamawiai4cego.

VII. Termin realizacii umowy: Roboty budowlane musza by6 wykonane w terminie do
31.12,2018 r. Rozpoczgcie rob6t nast4pi do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy o
roboty budowlane.

VUI. Spos6b przygotowania oferty oraz forma iei skladania:

1. Ofertg nale?y przedstawi( na zal4czonym do zapytania ofertowego formularzu. Do
fqrmqlarza n4leiy dol4czy6 bezwzglgdnie kosztorys ofertowy.

2. Nieodl4czny element oferty stanowi4 zal4cznlki wymagane w pkt. III.3 niniejszego
zapytania ofertowego.

3. Oferta moie by(, vqpetniona odrqcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypelnienia odrqcznego naleZy tego dokonai w spos6b czytelny.

4. Wszystkie strony oferty wrazz zal4cznikami musz4 byi kolejno ponumerowane.
5. Ka2da strona oferty i zal4cznik6w zawieraj4ca jak4kolwiek tre56 musi zostai

parafowana.
6, Oferta musi by6 podpisana przez osobq do tego upowa2nion6 kt6ra widnieje

w Krajowym Rejestrze S4dowym, r,rrypisie z ewidencji dzialalno5ci gospodarczej lub
innym dokumencie zaSwiadczaj4cym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania
oferty przez osobg upowa2nionA - wymagane przedlo2enie do oferty pelnomocnictwa.

7. Wszystkie strony ofertywrazzzal4cznikami musz4 byd trwale spiqte.
B. Zamawiaj4cy odrzuci ofertq niespelniaj4c4 warunk6w formalnych lub z*ohon4 po

terminie. Wykonawcy ztego tytulu nie przysluguj4 2adne roszczenia.
9. Zamawiajecy nie dopuszcza skladania ofert czq5ciowych i wariantowych.
1.0. Ka2dy z Wykonawc6w mo2e zlozyitylko jedn4 ofertq.
1-1-. W toku oceny i badania ofert Zamawiaj4cy moie 24dat. od Wykonawc6w wyjaSnief

dotycz4cych tre5ci zlo2onych ofert i zal4czonych dokument6w
12. Ofertq naleZy zloLyewzamkniqteikopercie umieszczai4cnaniei adnotaciq:

0FERTA dot. vrrykonania rob6t budowlanych -
Etap II - ,,stan pod klucz wrez z wyposaieniem"

,,Nie otwierai przed dniem: 20.04.2018 r. godz. 9.00"
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13. Wykonawca jest zwi4zany ofert4 przez okres 90 drli kalendarzowych liczonych od
dnia uptywu terminu na zloZenie ofert.

14. ZamawiaiEcy przewiduie wynagrgdzenie ryczaltowe.

IX. Informacia na temat zal<azupowi4zari osobowych lub kapitalowych

O udzielenie zam6wienia nie moge siq ubiega6 Wykonawcy powi4zani osobowo lub kapitalowo
zZamawiajacym.

W celu unikniqcia konflilrtu interes6w zam6wienia publiczne nie mog4 by6 udzielone
podmiotom powi4zanym osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym. Przez powi4zania
kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powi4zania miqdzy Zamawiaj4cym lub osobami
upowa2nionymi do zaci4gania zobowi4zafr w imieniu ZamawiajEcego lub osobami
wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno5ci zwi4zane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lnoSci
na:

1. uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
2. posiadaniu co najmniejT0o/o udzial6w lub akcji,
3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego, prokurenta,

pelnomocnika,
4. pozostawaniu w zwi4zku mal2eriskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobieni4 opieki lub kurateli.

Wykonawcazobowi4zany jest doI4czyt, do oferty o6wiadczenie o braku w/w. powi4zari wedlug
wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.

Wprzypadku zloienia oferty przezWykonawcq powi4zanego osobowo lub kapitalowo
zZamawiai4cym, zostanie on wykluczony zudzialu w postqpowaniu ofertowym.

X. Informacie o wykorzystaniu material6w budowlanych zgodnie z proiektem.

Uiryte nazry wlasne produkt6w maj4 na celu przybli2enie parametr6w projektowanych
element6w obiektu. Wykonawca jest zobowi4zany do wykorzystania lub monta2u material6w
budowlanych; b4di: urz4dpefi spelniaj4cych podane parametry lecz bez wskazywania
konkretnego producenta b4d2 dostawcy.
W przypadku braku mo2liwo3ci zast4pienia brakuj4cych element6w to2samymi, wykonawca
zobowi4zuje siq do zbadania rynku w zakresie dostqpno6ci okreSlonego produktu.

O6wiadczenie Inwestora stanowi zal4cznikdo zapytania ofertowego (zal4cznik nr 7)

XI. Wymagania dotycz 4ce zab ezpieczenia naleiytego wykonania umowy:

0d Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszE bqdzie vvymagane przed
podpisaniem umowy wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracj4 wekslow4 jako
zabezpieczenie naleZytego wykonania umow5r oraz roszczeri z t5rtulu udzielonej gwarancji na
robotv budowlane.
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XII. Informacia o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami, a takZe
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siq z wykonawcami:

1. Osob4 upowa2nion4 ze strony Zamawiaj4cego do kontaktowania siq z Wykonawcami
i udzielania wyja6nief w imieniu Zamawiaj4cego jest: Piotr Kaput e-mail:
biuro@lwigrod.pl, telefon: 602319036

2. Wykonawca moZe zwr6cii siq do Zamavnaj4cego o wyja5nienia dotycz4ce zapytania
ofertowego.

3. Zapytania mogA by( przeslane do Zamawiaj4cego na nastgpuj4cy adres e-mail:
biuro@lwigrod.pl.

4. Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwi4zane z prowadzonym
postgpowaniem ofertowym i umie6ci je na swojej stronie internetowej i stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeutopejskie.gov.pl/ bez wskazania
2r6dla zapytania, pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dorqczone
Zamawiajqcemu przed uplywem wpnaczonego terminu na skladanie ofert.

5. Zapytanie ofertowe moie byt, zmienione przed uplywem terminu skladania ofert
przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku
w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie,
zawieraj4ca co najmniej: datq upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a takZe
opis dokonanych zmian. Zamawiaj4cy przedlu?y termin skladania ofert o czas niezbqdny
do wprowadzenia zmian w ofertach, je2eli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian, o czym zostanA poinformowani Wykonawcy.

XIII. Okre5lenie warunk6w zmiany umowy zawartei w wyniku przeprowadzonego
postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego:

7. Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwo56 wprowadzenia istotnych zmian postanowieri
zawartej umowy z vrrybranym Wykonawc4 w stosunku do treSci oferty, na podstawie
kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne bqd4 zmiany umolvy, wynikaj4ce w szczeg6lno5ci z:
zmiany jakichkolwiek rozporzqdzeri i przepis1w i innych dokument6w, w Wm
dokument6w programov,rych Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego,
maj4cych wptyw na realizacjq umowy; zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych
z przyczw niezaleLnych od Wykonawcy, w szczeg6lno6ci w sytuacji gdy wyst4pi4
niemo2liwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemo2liwiaj4ce
prawidlowe wykonanie rob6t okre5lonych umow4, w szczeg6lno6ci z powodu
technologii realizacji prac, wymog6w okre5lonych normami lub przepisami prawa,
kt6re wymagaj4 konkretnych warunk6w atmosferycznych; zmiana termin6w
okre6lonych umow4 bqdzie jednak dopuszczalna tylko, w przypadku gdy konieczno66
wykonania prac w B/m okresie nie jest nastqpstwem okoliczno6ci, za kt6re
Wykonawca ponosi odpowiedzialno6d; fakt ten musi zosta( zgloszony
Zamawiaj4cemu i musi zostad potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
zmiany terminu platnoSci ;
zmiany organizacyjnej polegaj4cej na zmianie os6b, podwykonawc6w grup
wykonawc6w i innych podmiot6w wsp6lpracuj4cych przy realizacji zam6wienia pod
warunkiem, i€ ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy
i do6wiadczenie nie sa gorsze od tych, jakie posiadaj4 podmioty zamieniane. Zmiany
te moga nast4pi6 z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, 2e osoby
podwykonawcy, grupy wykonawc6w i innych podmiot6w spelniaj4 wszystkie
wymogi wynikaj4ce z zapytania ofertowego i zlo2onej oferty;
zmiany v,tynagrodzenia (zmiany urzqdowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu rob6t, zmiany um6wionego
zakresu rob6t);
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- zmiany um6wionego zakresu rob6t - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych

zmian w dokumentacji projektowej powstalych z przyczyn niemo2liwych do
przewidzenia, konieczno6ci lub techniczno - ekonomicznej zasadnoSci zastosowania
material6w i urz4dzefr r6wnowa2nych, konieczno5ci wykonania rozwi4zafr
r6wnowa2nych wynikaj4cych z uwarunkowafi technologicznych lub u2ytkowych,
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiaj4cego z przyczyn od niego
niezale2nych).

3. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupelnieri do umowy zawartej z wybranym Wykonawc4
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

Z powaZaniem

,*D Gtprn'*l , rarc'( (i'a

Wykaz zalacznik6w:
1. Formularz ofertowy - wz6r.
2. Wykaz os6b przewidzianych do realizacji zadania - wz6r.
3. Wykaz,,do6wiadczenie" - wz6r.
4. O6wiadczenie o braku powi4zari osobowych lub kapitatowych-wz6r.
5. Umowa o roboty wykoriczeniowe - wz6r.
6. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekty bran2owe. cz.l -Y

Projekt budowlany wykonawczy zamienny cz.Yl
Projekt budowlano-wykonawczy aranLacji i wystroju wnqtrz (przedmiar, kosztorys) cz, VII
Projekt technologii wody basenowej/mineralnej cz. VIII
Zestawienie urzEdzefi i aparatury medycznej.

7. O5wiadczenie Inwestora.
8. Decyzja pozwolenie na budowq nr 829 /2017 z dn. L6.06.2017 wydane przez Starostq Nowosqdeckiego.

Decyzja pozwolenie na budowq nr 55/2018 z dnia 15.01.2018 wydane przez Starostq NowosEdeckiego.


