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ZAPYTANIEOFERTOWE
nrOl/2018
z dnia 05.04.2018r.
dotycz4ce wykonania rob6t budowlanych ETAPII ,,stan pod klucz wraz z wyposa2eniem"
na potrzeby realizacii proiektu pn.
przyrodoleczniczego
zaktadu
twigr6d wrazzbasenem leczniczymzwodq
,,Budowa
mineraln4 w Krynicy Zdroiu"

L Zamawiai4cy
O6rodekSanatoryino - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp.z o.o,
NIP:7343521357, REGON:722923434
KRS:0000473L26,S4dRejonowydla KrakowaSr6dmieScia
w Krakowie
Telefon:(078)472 58 00,fax. (018)472 58 01
pl/
Adres strony internetowei Zamawiai4cego: http://www.lwierod.
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 zapraszado zlo2enia oferty na realizacjq zadania
dotyczEcegowykonania rob6t wykoriczeniowych ETAP II - stan ,,pod klucz wraz
zwyposafleniem" na potrzeby realizacjiprojektu pn.,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego
Lwigr6d wrazz basenem leczniczym zwod4 mineraln4 w Krynicy Zdroiu", realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2074-2020
wsp6tfinansowanegoze Srodk6w EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego,6. OS
priorytetowa Dziedzictworegionalne,Dzialanie6.3 Rozw6jwewnqtrznychpotencjal6wregionu,
Poddzialanie 6.3.2 Wsparcie miejscowoflciuzdrowiskov4tch, 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 obowi4zuj4c4w ramach Wytycznychw zakresiekwalifikowalnoici wydatkfw
w ramach EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego,EuropejskiegoFunduszuSpolecznego
oraz FunduszuSp6jnoici na lata 20L4-2020 oraz Wytycznychw zakresie kwaliftkowalnoici
wydatkdww ramachProgramuOperacyjnegoWojew6dztwaMalopolskiego2014-2020.
2r6dlo finansowania:
jest w ramachRegionalnego
Zam6wieniedofinansowane
ProgramuOperacyjnego
Wojew6dztwa
Malopolskiego
na lata 2014-2020.OS6. Dziedzictworegionalne.
II. Opis przedmiotu zam6wienia:
7.
2.

3.

Rodzajzam6wienia:robotywykoriczeniowe.
Nazwa zam6wienia: Wykonanie rob6t wykoriczeniowychw ramach realizowanego
projektu pn. ,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem
lecznicrym zwod4mineraln4 w Krynicy Zdroiu".
Wsp6lnyslownik zam6wieri:Kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane w odniesieniu
do realizacjizadairobejmujer6wnie2:452L2272-5roboty budowlanew zakresiebasen6w
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 instalacyjnewodno-kanalizacflne
i sanitarne;45410000-4tynkowanie;452623004 betonowanie;45232460-4roboty sanitarne,45262522-6roboty murarskie;454210004 roboty w zakresie stolarki budowlanej;45331000-6
instalacjaurz4dzefrgrzewczych,
wentylaclnych i klimaffiacji;45316000-5 instalacjasystemuo6wietleniai sygnalizacji;
454500000-6robotybudowlanepozostale;
45313000-5instalowanie
windy.
Pracedo wykonaniana ETAPIEII - ,,stanpod klucz wraz z wyposa2eniem"polegadbqd4
na wykonaniu wszystkich prac budowlanycholce5lonychw dol4czonejdo zapytania
wielobran2owej dokumentacji projektowej niezbqdnej do zrealizowaniaprzedmiotu
przeprowadzenieprac wykoriczeniowychzwi4zanebqdzie
zam6wienia
. W szczeg6lno6ci
z wykonaniemi monta2emniecki ze stali nierdzewnej.Budowa i wdro2enietechnologii
uzdatnianiawody basenowejw pol4czeniuz wykorzystaniemwody mineralnej,dostawa
i monta2 sprzqtu i aparatury medycznejzawartej w specyfikacji.Wykonanieinstalacji
elektrycznej[uziemiaj4cej,odgromowej,elektrycznejwewnqtrznej,rozdzielni,instalacja
o6wietleniowa, gniazd wtykowych, instalacja zasilaj4ca pozostalych system6w
niezbqdnych do realizacji projektu.) Wykonanie instalacji sanitarnych: wodnokanalizaryjnej, grzewczej, central wentylacyjnych wraz z systemem starowania
i automatyki.Budowa i wyposa2eniastreff SPA(sauny,natryski wrahef, wanny SPA).
Przebudowaistniej4cychodcink6wsieci,instalacjii przyl4czyw zakresieniezbqdnymdo
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.funduszeeuroneiskie.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

(zewzglqduna du24pojemno6iplik6w)
5.
Dokumentaciaproiektowa precyzuie szczeg6lowyopis przedmiotu zam6wienia.
6.
Realizacjaprzedmiotu zam6wieniamusi odby6 siq zgodnie z dostarczon4kompletn4
dokumentacj4projektow4 opracowan4dla potrzeb niniejszegozadania, zaleceniami
nadzoru autorskiego,obowi4zujacymiwarunkami technicznymiwykonania i odbioru
rob6t, aktualnie obowi4zuj4cyminormami paristwowymi i branZowymi, przepisami
dozoru technicznego,polskim prawem budowlanymwraz z aktami wykonawczymido
niego,innymi obowi4zujqcymiprzepisamii sztuk4budowlan4.
7.
Oferentwinien zapoznaisiq z dokumentacj4projektow4.
8.
Zakresrob6t obejmujer6wnie2wykonanieprzezWykonawcqwszelkichprac zwi4zanych
z wymaganiamiBHP,organizacj4i realizacj4umowy bezzakl6cefr.
9.
Wykonawcaubiegaj4cysiq o realizacjqzam6wieniamo2eprzed zloieniem oferty dokonai
wizji obiektu w stanie surowym,w celu poznaniauwarunkowariprowadzeniarob6t na
obiekcie,za uprzednim powiadomieniem Zamawiai4cego,w godzinach od 08:00 do
godz.16:00 od poniedzialku do pi4tku.
10. Termin realizacii umowy: Roboty budowlane musza by6 wykonane w terminie do
3l.l2.20tg r. Rozpoczqcie
rob6t nast4pido 7 dni kalendarzowychod podpisaniaumowy
o roboty budowlane.
LT. Zamawiaj4cyzastrzegaprawo do zmianyterminu realizacjirob6t budowlanychzprzyczyn
niezale2nych
od Wykonawcy.
L 2 . Zamawiaj4cyzastrzegasobieprawo wstrzymaniarob6t na maksymalnyokres 3 miesiqcy.
W takim przypadku termin wykonania rob6t ulega odpowiedniemu wydlu2eniu.
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Zamawiaj4cemunie bqdq grozi(, z tego t5rtutu Zadne kary umowne oraz inne ujemne
prawne i finansowe.
konselnryencje
13. Zamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do rezygnacii z okre6lonego zakresu rob6t, bez
odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia rob6t zamiennych, zd
powiadomieniem Wykonawcy ztohonym z odpowiednim wyprzedzeniem,w formie
pisemnejpod rygoremniewa2no5ct.
14. Zamawiaj4cyzastrzegasobie mo2liwo56przesuniqciaterminu platno6ciwynagrodzenia
Wykonawcy w razie op6Lniefi zwi4zanychz przekazaniemSrodk6w finansowych przez
InstSrtucjqFinansuj4c4czyli Instytucjg Zarz4dzaj4c4RPO WM - Zarz4d Wojew6dztwa
Matopolskiego.W takim przypadku platno6d nast4pi w terminie ustalonym przez
Zamawiaj4cego.W przypadku o kt6rym mowa wyhej Zamawiaj4cynie jest zobowi4zany
do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za op62nienie w transakcjach
handlowych/ odsetekustawowych.
15. Szczeg6lowewarunki realizacii przedmiotu zam6wienia okre5la wz6r umowy
(zalqcznik nr 5) - stanowi4cy integraln4czgfif, ninieiszego zapytania ofertowego.
76. Zamawiaj4cyzastrzegasobie prawo uniewa2niapostgpowanieo udzieleniezam6wienia,
je2eli: a) cena najkorzystniejszejoferty lub oferta z najniLsz4cen4 przewy2szakwotq,
lrt6r4 zamawiaj4cyzamierza przeznaczydna sfinansowaniezam6wienia,b) nie zloiono
Zadnej oferty nie podlegaj4cejodrzuceniu; c) stwierdzono vvystqpowanieinnych,
nieprzewidzianychokolicznoSci- w takiej sytuacji Zamawiaj4cyzastrzegasobie prawo do
uniewa2nieniapostqpowaniabez podawania przyczyny, d) wyst4pila istotna zmiana
okoliczno5cipowoduj4ca,i2 realizacjazam6wienianie le?y w interesie Zamawiaj4cego,
czegonie moina bylo przewidziei w chwili wszczynaniapostqpowania,e) postqpowanie
obarczonejest wad4 powoduj4c4,2ezawarlaumowabqdziesprzecznaz postanowieniami
umowy o dofinansowanie projektu. W przypadkach, o kt6rych mowa powyiej,
Wykonawcy nie przysluguj w stosunku do Zamawiaj4cego 2adne roszczenia
W przypadkuuniewa2nieniapostqpowaniazamawiaj4cypoinformuje
odszkodowawcze.
o tym fakciewykonawc6w (oferent6w).
III. Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobudokonywania oceny spelniania
tychwarunk6wr
7.

O realizacjqzam6wieniamogasiq ubiegatwszystkiepodmioty,kt6re spelniaj4poni2sze
wymogi:
L. udokumentowane do5wiadczenie (zal4cznik nr 3) - nale2yte wykonanie
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem uptywu sktadaniaofert, a je2eli okres
dzialalnoScipodmiotu jest kr6tszy - w tym okresie - co najmniej dw6ch rob6t
budowlanych (budowa/rozbudowa/nadbudowa pomieszczef kubaturowych
o warto5ci1200 000,00zlotychka2da(slownie:jedenmilion dwie6cietysiqcyzlotych
00/100). Do oferty nalezy dol4czyt, v'rykaz rob6t potwierdzajEcy posiadanie
wymaganegodo6wiadczeniawraz z dokumentamipotwierdzaj4cymiich nale2yte
vqrkonanie[np. listy intencyjne,referencje,protoko]yodbioru);
2. posiadanie odpowiedniego zapleczakadrowego (zal4cznik nr 2), w tym:
1 osobq posiadaj4c4vvymaganelaralifikacje oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno5cikonstrukclno - budowlanej bez
ograniczefilub odpowiadaj4ceim r6wnowa2neuprawnieniabudowlanewydane
przepis6w[kierownik budowy).
na podstawiewczeSniejobowi4zuj4cych
1 osobq posiadaj4c4uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi
(kierownik rob6t elektrycznych).
1 osobq posiadaj4cquprawnienia 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 stanowi4ceprzedmiot umowy co naimniei 4letniei gwarancii
iako3ci na wykonane roboty budowlane.
6. zaoferui4, 2e wykonai4 roboty budowlane do dnia 31.12.2Ot8 r.
Zamawiaj4cydokona oceny spelnienia wyiej opisanychwarunk6w udzialu Wykonawcy
w postqpowaniuwg. formuty spelnia/niespelniana podstawiedokument6wzal4czonych
do formularza ofertowego i o6wiadczeri. Brak kt6regokolwiek z wymaganych
dokument6wlub zal4czenieich w niewla5ciwejformie lub niezgodniez wymaganiami
okreSlonymi
w niniejszymzapytaniuofertowym bqdzieskutkowaloodrzuceniemoferty, z wyj4tkiem
oferty Wykonawcypowi4zanegoosobowolub kapita*owozZamawiaj4cym,lrt6ry zostanie
wykluczonyz niniejszegopostqpowaniaofertowego.
Wykaz o6wiadczerilub dokument6w, jakie musza dostarczyd Wykonawcy w celu
potwierdzeniaspelnieniawarunk6w udzialuw postqpowaniu:
Do wypelnionegoi podpisanegoprzezWykonawcqformularza 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 zal4czonegoprzezZamawiai4cego 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 4cego 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).

Povtylszezal4cznikinale?yprzedstawi6w formie oryginal6w dokument6w lub poSwiadczonych
dokument6wzazgodno(i z oryginalem- przed wykonaniemobii pieczgci4firmow4/pieczqci4
imienn4 wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyt, aktualn4 dat4. Pov,tyLszyspos6b
po5wiadczeniazgodno6cidotyczy kaZdej strony dokumentu osobno, przedstawionegojako
kserokopia.Potwierdzeniazazgodno66dokonujeosobado tego upowa2niona,kt6ra podpisuje
ofertq.
Wybrany Wykonawca bqdzie zobowi4zanyprzed podpisaniem umowy do przedstawienia
oryginal6wtych dokument6w/ poSwiadczonychdokument6w zazgodnoS6z oryginalem.
W przypadku zlozonych o5wiadczefr,na poziomie podpisywania umowy Zamawiaj4cymohe
L4dat przedstawienia dodatkowych dokument6w potwierdzaj4cych zgodno66oiwiadczeft ze
stanemfaktycznym.
IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Zamawiaj4cywybierzeofertq najkorzystniejsz4,zgodniezponi2szymikryteriami:
A) Cena-8Oo/o
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B) Gwaranciat20o/o
V. Opis sposobu przyznawania punktacii za spelnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocenaofertyzostanieobliczonaz wykorzystaniemnastqpuj4cego
wzoru:
Ocena=A+Bgdzie:
Ad. A KryteriumCenazostanieobliczonewg nastqpuj4cego
wzoru:
przedmiotuzam6wienia/ cenabadanej
najni2szazaproponowanacenabrutto zavrryrkonanie
ofertybrutto za wykonanieprzedmiotuzam6wieniax 80 punkt6w
Maksymalnaliczbapunkt6w jakie mo2eotrzyma6ofertaw tym kryterium wynosi:80 punkt6w.
Ad. B Kryteriumgwarancjazostanieocenionew nastqpuj4cyspos6b:
a) feZeliWykonawcaudzieli4letniej gwarancjijako6cina wykonanerobotybudowlane0 punkt6w.
b) Je2eliWykonawcaudzieli 5 letniejgwarancjijako5cina wykonaneroboty budowlane5 punkt6w.
cJ f e2eliWykonawcaudzieli6 letniejgwarancjijakoScina wykonaneroboty budowlane10 punkt6w.
d) fe2eli\Afkonawcaudzieli 7 letniejgwarancjijako5cina wykonaneroboty budowlane15 punkt6w.
e) Je2eliWykonawcaudzieli8 letnieji dlu2szejgwarancjijako6cina wykonaneroboty
budowlane- 20 punkt6w
0 (zero) punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zaoferuie udzielenie 4 letniei gwarancii
iako5ci na wykonane roboty budowlane.
Maksymalnaliczbapunkt6w jakie mo2eotrzymatofertaw tym kryterium wynosi:20 punkt6w.
l,4cznaocena ofert:
Punktyuzyskaneprzez ofertqw ocenieoferty w Kryterium I Cenaoraz Kryterium II Gwarancja,
zostanadodanedo siebie i na tej podstawiezostanieobliczonal4czna ocena oferty. Oferta
wl4cznej ocenieoferty mo2euzyska6maksymalnie100 pkt.
Zamawiaj4cyudzieli zam6wieniaWykonawcy,kt6rego oferta uzyska najwiqksz4ilo56punkt6w
w l4cznei ocenie ofert (l4czna suma punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq w kryterium
I i II). Punktybqd4liczonez dokladno5ci4do dw6chmiejscpo przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcq,Zamawiaj4cymoze
zawrzet,umowq z Wykonawc4,kt6ry spelnia wymaganiazapytaniaofertowegoi kt6rego oferta
uzyskalakolejno najvvy1sz4liczbqpunkt6w.
VI. Mieisce i termin skladania oraz otwarcia ofert:
terminie,do dnia
1. Ofertamusi zostadzlozonawformie pisemnei w nieprzekraczalnym
2O.O4.2O1.A
r., do godz.8:30
2. Ofertgnalpiy zloLyt w nastqpuj4cyspos6b:
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OsobiSciew siedzibie Zamawiaj4cegolub 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. Otwarcieofert nast4piw dniu 2O.O4.2OLB
r. o godz.9:00 w siedzibieZamawiaj4cego.
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
31.12,2018r. Rozpoczgcie
rob6t nast4pido 7 dni kalendarzowychod podpisaniaumowy o
roboty budowlane.

VUI. Spos6bprzygotowania oferty oraz forma iei skladania:
1. Ofertg nale?y przedstawi( na zal4czonymdo zapytania ofertowego formularzu. Do
fqrmqlarza n4leiy dol4czy6 bezwzglgdnie kosztorys ofertowy.
2. Nieodl4cznyelement oferty stanowi4 zal4cznlkiwymaganew pkt. III.3 niniejszego
zapytaniaofertowego.
3. Oferta moie by(, vqpetniona odrqcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypelnieniaodrqcznegonaleZytegodokonaiw spos6bczytelny.
4. Wszystkiestrony oferty wrazz zal4cznikamimusz4byi kolejnoponumerowane.
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 RejestrzeS4dowym,r,rrypisiez ewidencji dzialalno5cigospodarczejlub
innym dokumenciezaSwiadczaj4cym
o jej umocowaniuprawnym.W razie podpisania
oferty przezosobgupowa2nionA- wymaganeprzedlo2eniedo oferty pelnomocnictwa.
7. Wszystkiestrony ofertywrazzzal4cznikami musz4byd trwale spiqte.
B. Zamawiaj4cyodrzuci ofertq niespelniaj4c4warunk6w formalnych lub z*ohon4po
terminie.Wykonawcyztego tytulu nie przysluguj42adneroszczenia.
9. Zamawiajecynie dopuszczaskladaniaofert czq5ciowych
i wariantowych.
jedn4
1.0. Ka2dyz Wykonawc6wmo2ezlozyitylko
ofertq.
1-1-.W toku oceny i badaniaofert Zamawiaj4cymoie 24dat.od Wykonawc6wwyjaSnief
dotycz4cychtre5ci zlo2onychofert i zal4czonychdokument6w
12. Ofertq naleZy zloLyewzamkniqteikopercie umieszczai4cnaniei adnotaciq:

0FERTAdot. vrrykonania
rob6t budowlanychEtapII ,,stanpod klucz wrez z wyposaieniem"
r. godz.9.00"
,,Nieotwieraiprzeddniem:20.04.2018
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13. Wykonawca jest zwi4zany ofert4 przez okres 90 drli kalendarzowych liczonych od
dnia uptywu terminu na zloZenieofert.
14. ZamawiaiEcy przewiduie wynagrgdzenie ryczaltowe.
IX. Informacia na temat zal<azupowi4zari osobowych lub kapitalowych
O udzieleniezam6wienianie mogesiq ubiega6Wykonawcypowi4zaniosobowolub kapitalowo
zZamawiajacym.
W celu unikniqcia konflilrtu interes6w zam6wienia publiczne nie mog4 by6 udzielone
podmiotom powi4zanym osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym.Przez powi4zania
kapitalowelub osobowerozumiesiq wzajemnepowi4zaniamiqdzyZamawiaj4cymlub osobami
upowa2nionymi do zaci4gania zobowi4zafr w imieniu ZamawiajEcegolub osobami
wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno5ci zwi4zane z przygotowaniem
procedurywyboru wykonawcya Wykonawc4,polegaj4cew szczeg6lnoSci
i przeprowadzeniem
na:
1. uczestniczeniu
w sp6lcejako wsp6lniksp6lki cywilnejlub sp6lki osobowej,
2. posiadaniuco najmniejT0o/o
udzial6wlub akcji,
3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,
4. pozostawaniuw zwi4zkumal2eriskim,w stosunkupokrewiefstwa lub powinowactwaw
linii prostej,pokrewieristwadrugiegostopnialub powinowactwadrugiegostopniaw linii
bocznejlub w stosunkuprzysposobieni4opiekilub kurateli.
Wykonawcazobowi4zanyjest doI4czyt,do oferty o6wiadczenieo braku w/w. powi4zariwedlug
wzoru do niniejszegozapytaniaofertowego.
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
element6wobiektu.Wykonawcajest zobowi4zanydo wykorzystanialub monta2umaterial6w
budowlanych; b4di: urz4dpefi spelniaj4cych podane parametry lecz bez wskazywania
konkretnegoproducentab4d2dostawcy.
W przypadkubraku mo2liwo3cizast4pieniabrakuj4cychelement6wto2samymi,wykonawca
produktu.
zobowi4zujesiq do zbadaniarynku w zakresiedostqpno6ci
okreSlonego
O6wiadczenieInwestora stanowi zal4cznikdozapytaniaofertowego(zal4czniknr 7)
XI. Wymagania dotycz 4ce zabezpieczenianaleiytego wykonania umowy:
bqdzievvymaganeprzed
0d Wykonawcy,kt6rego oferta zostanieuznanaza najkorzystniejszE
podpisaniem umowy wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracj4 wekslow4 jako
zabezpieczenienaleZytegowykonania umow5roraz roszczeriz t5rtulu udzielonej gwarancji na
robotvbudowlane.
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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 Zamawiaj4cegodo kontaktowania siq z Wykonawcami
i udzielania wyja6nief w imieniu Zamawiaj4cegojest: Piotr Kaput e-mail:
biuro@lwigrod.pl, telefon:602319036
2. Wykonawca moZe zwr6cii siq do Zamavnaj4cegoo wyja5nienia dotycz4ce zapytania
ofertowego.
3. Zapytania mogA by( przeslane do Zamawiaj4cegona 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
przed uplywem wpnaczonegoterminu na skladanieofert.
Zamawiajqcemu
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,
zawieraj4caco najmniej:datq upublicznieniazmienionegozapytaniaofertowegoa takZe
opis dokonanychzmian. Zamawiaj4cyprzedlu?ytermin skladania ofert o czasniezbqdny
do wprowadzenia zmian w ofertach, je2eli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonychzmian,o czymzostanApoinformowaniWykonawcy.
XIII. Okre5lenie warunk6w zmiany umowy zawartei w wyniku przeprowadzonego
postQpowaniao udzielenie zam6wienia publicznego:
7. Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwo56 wprowadzenia istotnych zmian postanowieri
zawartej umowy z vrrybranymWykonawc4 w stosunku do treSci oferty, na podstawie
kt6rej dokonanowyboru Wykonawcy.
z:
2. Dopuszczalne
bqd4zmianyumolvy,wynikaj4cew szczeg6lno5ci
zmiany jakichkolwiek rozporzqdzeri i przepis1w i innych dokument6w, w Wm
dokument6w programov,rychProgramu OperacyjnegoWojew6dztwa Malopolskiego,
maj4cychwptyw na realizacjqumowy; zmianyterminu realizacjirob6t budowlanych
z przyczw niezaleLnychod Wykonawcy,w szczeg6lno6ciw sytuacji gdy wyst4pi4
niemo2liwedo przewidzenianiekorzystnewarunki atmosferyczne,
uniemo2liwiaj4ce
prawidlowe wykonanie rob6t okre5lonych umow4, w szczeg6lno6ciz powodu
technologiirealizacjiprac, wymog6w okre5lonychnormami lub przepisamiprawa,
kt6re wymagaj4 konkretnych warunk6w atmosferycznych;zmiana termin6w
okre6lonychumow4 bqdziejednakdopuszczalna
tylko, w przypadkugdy konieczno66
jest
nastqpstwem okoliczno6ci,za kt6re
wykonania prac w B/m okresie nie
Wykonawca ponosi odpowiedzialno6d; fakt ten musi zosta( zgloszony
i musi zostadpotwierdzonyprzezInspektoraNadzoru.
Zamawiaj4cemu
zmianyterminu platnoSci;
zmiany organizacyjnej polegaj4cej na zmianie os6b, podwykonawc6w grup
wykonawc6wi innych podmiot6wwsp6lpracuj4cychprzy realizacjizam6wieniapod
warunkiem, i€
ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy
i do6wiadczenienie sa gorszeod tych, jakie posiadaj4podmioty zamieniane.Zmiany
te moga nast4pi6 z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, 2e osoby
podwykonawcy, grupy wykonawc6w i innych podmiot6w spelniaj4 wszystkie
wymogi wynikaj4cez zapytaniaofertowegoi zlo2onejoferty;
zmiany v,tynagrodzenia(zmiany urzqdowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
i/lub technicznego,
ekonomicznego
ograniczeniazakresurob6t, zmianyum6wionego
zakresurob6t);
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zmiany um6wionegozakresurob6t - w przypadku koniecznychlub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstalych z przyczyn niemo2liwych do
przewidzenia,konieczno6cilub techniczno- ekonomicznejzasadnoSci
zastosowania
material6w i urz4dzefr r6wnowa2nych, konieczno5ci wykonania rozwi4zafr
r6wnowa2nychwynikaj4cych z uwarunkowafi technologicznychlub u2ytkowych,
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiaj4cegoz przyczyn od niego
niezale2nych).
3. Dokonywaniewszelkichzmiani uzupelnierido umowy zawartejz wybranymWykonawc4
wymagaformy pisemnejpod rygoremniewa2noSci.
-

Z powaZaniem
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Wykaz zalacznik6w:
1. Formularzofertowy- wz6r.
2. Wykazos6bprzewidzianychdo realizacjizadania- wz6r.
- wz6r.
3. Wykaz,,do6wiadczenie"
powi4zari
4. O6wiadczenie
osobowychlub kapitatowych-wz6r.
o braku
- wz6r.
5. Umowao robotywykoriczeniowe
6. Projektbudowlany- wykonawczy.Projektybran2owe.cz.l -Y
Projektbudowlanywykonawczy zamiennycz.Yl
Projektbudowlano-wykonawczyaranLacjii wystroju wnqtrz (przedmiar,kosztorys)cz,VII
Projekttechnologiiwody basenowej/mineralnej
cz.VIII
ZestawienieurzEdzefii aparatury medycznej.
7. O5wiadczenie
Inwestora.
wydaneprzezStarostqNowosqdeckiego.
8. Decyzjapozwoleniena budowqnr 829/2017 z dn.L6.06.2017
wydaneprzezStarostqNowosEdeckiego.
Decyzjapozwoleniena budowqnr 55/2018 z dnia 15.01.2018

