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Rodzaj zam6wienia: roboty budowla e.
Nazwa zam6wienia: Wykonanie rob6t budowlanych w ramach realizowanego projektu pn.
,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4
mineraluq w Kr''nicy Zdroju".
Wsp6lny slownik zam6wiei: Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane w odniesieniu
do realizacji zadai obejmqe r6wniez: 45262210'6 ftlndamentowanie; 45272272-5 roboty
budowlane w zakresie basen6w plywackichi 45223200-a roboq./ konstrukcine;
45262620-3 Sciany nosne; 44712470'5 konstrukcl'e dachowe; 44112400-2 dach;
45330000-9 roboty instalacine wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45320000-6 roboO,
izolacyjne; 45321000-3 izolacja cieplna; 45232460-4 roboty sanitarne, 45262522'6
roboty murarskie; 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej.
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dotycz4ce wykonania rob6t budowlanych ETAP I -,,stan surowy zamkniQty''na potrzeby
realizacit projektu pn,

,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4
mineraln4 w Krynicy Zdroiu"

I. Zamawiaj4cy

O6rodek Sanatoryino - W,?ocrynko\dy,,Lwigr6d" Sp, z o.o.

NIP:7343521357, REGONT 1.22923434
KRS: 0000473126, Sqd Rejonowy dla Krakowa Sr6dmie6cia w Krakowie
Telefon: [018] 472 58 00, fax. (018) 472 58 01
Adres strony internetowei Zamawiaiqcego: htto://www.lwiqrod.pl/
Adres e-mail: biuro@lwiProd.pl

Osrodek Sanatoryjno - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp. z o.o. w Krynicy Zdr6i, Park Romana
Nitribitta 6, 33-380 Krynica Zdr6i zaprasza do zloienia oferty na realizacjg zadania
dotyczEcego &'j.'konania rob6t budowlanych ETAP I ",,stan surowy zamkniqqy'' na potrzeby
realizacji projelftu pn.,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem
leczniczym z wodq mineralnq w Krynicy Zdroju", realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lala 2014-2020 wsp6lfinansowanego ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6. 03 priorytetowa Dziedzictwo
regionalne, Dzialafie 6.3 Rozw6j wewnQtrznych potencjal6w regionu, Poddzialanie 6.3.2
Wsparcie miejscowoSci uzdrowiskowych, umowa o dofinansowanie nr: RPMP,06.03.02-12-
o3ea / rc -o0 -xvII / L0 | / F E / 17.

Postqpowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadq
konkurencyhqlqi obowi4zujEc4 w ramach Wy,/cznych w zakresie kwalifkowalnoici \rydatkdw
w romach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego
oraz Funduszu Spdjno{ci na lqtq 2014-2020 oraz W))tycznych w zalcesie kwalifikowalnoici
wydatk'w w ramach Progromu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego 2014-2020.

IL Opis przedmiotu zam6wienia:
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4. Prace do wykonania na ETAPIE I - ,,stan surowy zamkniqty" polegad bqd4 nal
przebudowie.d rozbudowie zewngtrznych instalacji podziemnych w zakresie wody,
kanalizacji sarfuarnych i kanalizacji deszczowej infrastruktury technicznej w zakresie
niezbgdnym do realizacji projekowanego zamierzenia, rob6t ziemnych, wykonania
fundament6w, Scian fundamentowycl! izolacji przeciwwilgocjowych i termicznych w
obrebie fundament6w i Scian fundamentowych, wykonania instalacji wodociEgowych,
kanalizacyjnych i technologicznych zaprojektowanych w warstwach posadzkowych
parteru, wykonania konstrukcji Zelbetowej bud''nku, hykonania murowanych ician
konstrukcyjnych, wykonanie warstlv izolacyjnych oraz pokrycia dachu odwr6conego fbez
warstlvy nawiefzchniowej oraz plytek tarasu), $ykonaniu konstrukcji stalowej bqdEcej
elementem projektu, wykonania zbiornik6w w konstrukcjj zelbetowej bedAcej elementem
projeldu), monta2u okien i drzwi zewnqtrznych.

5. Dokumentacia projektowa skladaj4ca siq z: proiektu wykonawczego oraz decyzii
administracyinei pozwolenie na budowq zamieszczona zostaie na stronie
i[ternetowej Zamawiai4cego pod adresem httpr / /www.lwisrod.pl/pl/zao!,tanie'
ofertowe.html. na stronie $'ww.bazako[kurencJ.'jnoid.qov.pl oraz udostQpniona
zostaje w siedzibie ZamawiaiEcego - z prawem wglqdu od poniedzialku do pi4tku w
godzinach od 0B:00 do 16:00, za uprzednim powiadomieniem ZamawiajE(ego, oraz
zamieszczola na dysku zewnqtrzlym pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/kihtooqrlodhplz/MCKbto0tHEp6q 3rrcNzsiNa?dl-0 [ze wzg]qdu
na duZq pojemno66 plik6w)

6. Dokumentacia proiektowa precvzuie szcze96lowv oDis przedmiotu zam6wienia.
7. Realizacja przedmiotu zam6wienia musi odbyd siq zgodnie z dostarczon4 kompletnE

dokumentacja projektowE opracowanA dla potrzeb niniejszeSo zadania, zaleceniami
nadzoru autorskiego, obowiqzujEcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, al<tualnie obowiEzuj4c,'rnj normami paistwowymi i branzowymi, przepisami
dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do
niego, innymi obowi4zujacymi p.zepisami i sztuk4budowlanq.

B. 0ferent winien sie zapozna6 z dokumentacj4 projektowa oraz badaniami geologicznymi.
9. Zakres rob6t obejmuje r6wniei wykonanie przez wykonawcq wszelkich prac zwiqzanych

z wymaganiami BHP, organizacj4 i realizacjq umo\,r'}' bez zaki6ceti.
10. Wykonawca ubiegajEcy sig o realizacjg zam6wienia powinien przed zlozeniem oferty

dokona6 wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowaf prowadzenia rob6t na
obiekcie, za uprzednim powiadomieniem Zamawiaj4cego, w godzinach od 0B:00 do
godz. 16:00 od poniedzialku do piqtku.

11. Termin realizacii umowy: Roboty budowlane musz4 by6 wykonane w terminie do
31,72,2017 t,Rozpoczqcie rob6t nastQpi do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy
o roboty budowlane.

12. Zamawiaj4cy zastrzega prawo do zmianyterminu realizacji rob6t budowlanych z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy.

13. Zamawiaj4cy zastfiega sobie prawo wsbzymania rob6t na maksymalny okres 3 miesiecy.
W takim przypadku termin wykonania rob6t ulega odpowiedniemu wydlu2eniu.
ZamawiajEcemu nie bgdE grozic z tego tltulu Zadne kary umowne oraz inne ujemne
konsekwencje prawne i finansowe,

74. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z okreslonego zakresu rob6t, bez
odszkodowania dla wykonawcy lub wprowadzenia rob6t zamiennych, za
powiadomieniem Wykonawcy zloiorym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnojci.

75. Zamawia)Tcy zastrzega sobie moZliwosa przesuniQcia terminu platnoSci wynagrodzenia
Wykonawcy w razie op6iniefi zwi4zanych z prekazaniem 6rodk6w finansowych przez
Instltucjq Finansuj4c4 czyli Instytucjq Zarz4dzajqc4 RPO WM - Zarz4d Wojew6dztwa
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Malopolskiego. W takim prz,?adku platnost nastEpi w terminie ustalonym przez
ZamawiajEcegg- W przypadku o kt6ry-,m mowa wyZej ZamawiajEcy nie jest zobowi4zany
do zaplaty na_tuzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za op6:inienie w transakcjach
handlowych/ odsetek ustawowych.

16. Szczeg6lowe warunki realizacii pEedmiotu zam6wienia okresla wz6r umorry -
stanowiqcy integraln4 czqil niniejszego zapj.tania ofertowego.

IIL Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonj'wania oceny spelniania
tychwarunk6w:

1. 0 realizacjq zam6wienia mogE sig ubiegat wszystkie podmioty, kt6re spelnjajE ponrZsze
wymogi:
1. udokumentowane doswiadczenie - nalezyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat

przed terminem upJj.\au skladania ofert, a jeieli okres dzialalnosci podmiotu jest
kr6tszy - w tym okresie - co najmniej dw6ch rob6t budowlanych
[budowa/rozbudowa/nadbudowa pomieszczeri kubaturowych o wartosci 1 200
000,00 zlotych kaida (slownie: jeden milion dwie6cie q/siqcy zlotych 00/1001. Do
oferty nalezy dolEczyt wykaz rob6t potwierdzajqcy posiadanie wymaganego
doiwiadczenia wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi ich nalezj,te wykonanie (np.
listy intencyjne, referencje, protokolyodbioruJ;

2. posiadanie odpowiedniego zaplecza kadrowego, w tym:
1 osobe posiadalacE wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczell lub odpowiadajqce im r6wnowaZne upmwnienia budowlane wydane
na podstawie wczeSniej obowiEzujEcych przepisdw IkierownikbudowyJ.

- 1 osobq posiadaj4cE uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi
Ikierownik rob6t elektrycznych).

- 1 osobq posiadajEcE uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z
branzy sanitarnej w zakresie instalacji wodociEgowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych (kierownik rob6t instalacyjnychJ.

3. posiadanie odpowiedniego zapleczatechnicznego
4. nie sE powi4zane osobowo lub kapitalowo z ZamawiaiEcym.
5. udziel4 na roboty stanowi4ce przedmiot umou,y co najmniej 6letniej gwarancii

iako6ci na wykonane roboty budowlane.
6. zaoferui4, Ze wykonaj4 roboty budowlane do dnia 31,12.2017 r.

2. ZamawiajEcy dokona oceny spelnienia wyiej opisanych warunk6w udzialu Wykonawcy w
postepowaniu wg. formuly spelnia/nie spelnia na podstawie dokument6w zal4czonych do
formularza ofertowego i oswiadczefi. Brak kt6regokolwiek z wymaganych dok:rlment6w
lub zalEczenie ich w niewlasciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreilonymi w
niniejszym zapJtaniu ofertowym bgdzie skutkowalo odrzuceniem oferty, z wyj4tkiem
oferty Wykonawcy powi4zanego osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym, kt6ry zostanie
wykluczony z niniejszego postgpowania ofertowego.

3. Wykaz oSwiadczefi lub dokument6w jakie muszq dostarczy6 Wykonawcyw celu
potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu:
Do wypelnionego i podpisanego przez WykonawcA formularza ofertowego nalezy
d,ol4czyt:
1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do

ewidencii dzialalno6ci gospodarczej, jeZeli odrQbne przepisy r,lymagajE wpisu
do rejestru lub zgloszenia do ewidencii dzialalnosci gospodarczej,
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r rystawionego nie wcze6niei niL 6 miesiQcy p.zed upl,'wem terminu skladania
ofert; .!i

2. wykaz do'Eiiadczenia - wedlug zal4czotego przezzallj'awiaiqcego wzo.u;
3. Dokumenty potwierdzaj4ce posiadane doiwiadczenie (referencie, listy

intencyjne, protokoly odbioru itp.);
4. Kosztorys ofertowy - sporz4dzony metod4 szczeg6low4-
5. Oswiadczenie o braku powi4zali osobowych lub kapitalowych - wedlug

zal 4czon e go pt zez zamawiai4ce go wzoru;
6. Wyl€z os6b przewidzianych do realizacii zadania - wedlug zal4czone5o przez

zamawiaiqcego wzoru;
7. Dol(umenty potwierdzaiqce uzyskanie uprawniei budowlanych (kierownik

budowy, kierownik rob6t instalacyjnych, kierownik rob6t elektrycznych).

Powyzsze zalqczniki nalezy przedstawi6 w formie oryginal6w dokument6w Iub poSwiadczonych
dokument6w za zgodnosa z oryginalem - przed wykonaniem obi6 pieczecia firmow4/pieczeciq
imiennE wraz z czyte]nym podpisem oraz opatrzyd aktualna datE. Powyiszy spos6b
po6wiadczenia zgodnosci dotyczy kazdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako
kerokopia. Potwierdzenia za zgodnoSr dokonuje osoba do tego upowaZniona, kt6ra podpisuje
ofeftq.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowiEzany przed podpisaniem umowy do przedstawienia
oryginal6w tych dokument6w/ poswiadczonych dokument6w za zSodnoS6 z oryginalem.
W przypadku zlozonych oiwiadczef, na poziomie podpislnvania umowy Zamawiaiacy moie
zqdad przedstawienia dodatkowych dokument6w potwierdzajqcych zgodnos6 o6wiadczef ze
stanem faktycznym.

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

Zamawiaj4cy wybierze ofertg najkorzystniejsz4, zgod.n\e z poni2szymi kryteriami:

A) Cera - B0 Yo
B) Gwarancia: 20 Yo

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

0cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem nastqpujQcego wzoru:
ocena=A+Bgdz ie :

Ad. A Krj,terium Cena zostanie obliczone wg nastQpuj4cego wzoru:

najniisza zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia / cena badanej
ofertybrutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia x B0 punk6w

Maksymalna liczba punkt6wjakie moZe otMyma6 oferta wtym kryterium wynosi: B0 punkt6w

Ad, B Kryterium gwarancja zostanie ocenione w nastqpujqcy spos6b:

a) Jezeli wykonawca udzieli 6 letniej gwarancji jakoici na wykonane robotybudowlane -

! 0 Punklow.
* bl JeZeliWykonawca udziel i  7 letniej gwarancji  jakosci nawykonane robotybudowlane -

5 punkt6w.
osRoDEK sANA-roRylNo - wypoczyNKow.f LWTGRdD so. z o.o.
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cl jezeli wykonawca udzieli B letniej gwarancji J'akosci na wykonane roboty budowlane
10 punk6wt

d) Jeteli wykoflawca udzieli 9 letniej Swarancji jakosci na wykonane roboty budowlane -
15 punkt6w

e) Jeieli wykonawca udzieli 10 letniej i dluZszej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlan€ - 20 punkt6u

0 (zero) punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zaoferuie udzielenie 6 letniei gwarancli
iakoici na wykonane roboty budowlane.

Maksymalna liczba punk6w jakie moze otrzymae oferta wtym krrterium wynosi: 20 punkt6w.

Lqczna ocena ofert:

Punky uzyskane przez ofertq w ocenie oferty w Krlterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja,
zostan4 dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona l4czna ocena oferty. Oferta
wlqcznej ocenie oferty moze uzyskat maksymalnie 100 pkt.

zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta uzyska najwiekszE iloSa punkt6w
w lEcznei ocenie ofert G4czna suma punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq w kryterium I
i II). Punkty bqd4 liczone z doldadnosciE do dw6ch miejsc po przecinku.

W przypadku odmol1y podpisania umo\4y przez wybranego wykonawcq, Zamawia)qcy moze
zawrze6 umowe z Wykonawc4, k6ry spelnia wymagania zapltania ofertowego i kt6rego oferta
uzyskala kolejno naj\ayzszE liczbg punkt6w.

Vl. Mieisce i termin skladania oraz otwarcia ofert:

1. oferta musi zosta6 zloiona w formie pisemneiw nieprzekraczalnym terminie, do dnja
3.08.2017 r.,  do godz. B:30

2. Ofertgnaleiy zlozya w nastQpujQcy spos6b:

- 0sobi6cie w siedzibie Zamawiaj4cego lub drog4 pocztow4 na ponizszy adres
Zamawiaj4cego:

Sekretariat OSrodka Sanatoryino - Wypoczynkowego,,Lwigr6d" Sp. z o.o.
w Krynicy Zdr6j,

Park Romana Nitribitta 6,
33"380 Krvnica Zdr6i

3. 0twarcie ofert nastapi w dniu 3,08.2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiajqcego.
4. W ppypadku ofert przeslanych drogq pocztowq bQdzie decydowala data oraz

godzina wplr,vu do siedziby Zamawiaj4cego.

VII. Spos6b przygotowania oferty oraz forma iei skladaniai

1.ofertq naleZy przedstawia na zalaczonym do zapytania ofertowego formularzu. De
formularza naleiv dolaczv6 bezwzglednie kosztorvs ofertowv.

oSRoDEKSANAToRyINo - wypoczyN Kowy LwtGROD sp. z o.o.
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2. Nieodlqczny element oferty stanowiE zalEczniki wymagane w pkt. II1.3 niniejszego
zapltania o&rtowego.

3. Oferta moi{ by6 wypelniona odrgcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypelnienia odrgcznego naleiy tego dokonacw spos6b czltelny.

4. Wszystkie strony ofefiy wraz z zal4czt\lkami musz4 by6 kolejno ponumerowane.
5. Kaida strona oferty i zalEcznik6w zawierajEca jakEkolwiek tresf musi zostai

parafowana.
6. oferta musi byi podpisana przez osobq do tego upowainionE, kt6ra widnieje w

Krajowym Rejestrze SAdowym, wypisie z ewidencji dzialalnoici gospodarczej lub
innym dokumencie zaswiadczaj4c,'m o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania
ofefty przez osobg upowainionE - wymagane przedloienie do oferty pelnomocnictwa.

7. Wszystkie strony o ferv wraz z zalEczt\ikami musz4 byf trwale spiete.
B. ZamawiajAcy odrzuci ofertQ niespelniajacq warunk6w formalnych lub zlo2onq po

terminie. Wykonawcy z tego tltulu nie przysluguj4 Zadne roszczenia.
9. Zamawiaiacv nie doDlslezatktadatriaoGlLlzqieiotsysbLtlwariantowvch.
10. Kazdy z Wyko naw c6w fioLe zloiy( tylko jednQ o fertq.
11. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo dokonyvvania zmian warunk6w zapytania

ofertowego, a takze jego odwolania lub uniewaZnienia bez podawania przyczyn otaz
zakoiczenie postqpowania bez wyboru ofert, w szczeg6lnosci w przypadku gdy
wartost oferty przekracza wielko5i Srodk6w pfteznaczonych przez ZamawiajEcego
na sfi nansowanie zam6wienia,

12. W toku oceny i badania ofert Zamawiaj4cy moze iqdad od Wykonawc6w wyjasnrei
dotyczqcych tresci zloionych ofert i zalQczonych dokument6w

13. Ofertq naleiy zloZy( w zamkniQtej kopercie umieszczaiqc na niei adnotaciQ:
,,0FERTA doL wykonania rob6t budowlanych - Etap I - stan surowy zamknier/"

14. Wykonawca jest zwiazany ofertQ przez okres 90 dni kalendarzowych liczonych od
dnia upb,l /u terminu na zlozenie ofert.

15. Zamawiai4cv nrzewiduie wI,'nagrodzenie rvczaltowe.

VIIL Informacia na tematzakazu powiqzari osobowych lub kapitalowych

0 udzielenie zam6wienia nie mogq sig ubiegaa Wykonawcy powiAzani osobowo lub kapjtalowo
z Zamawia)4c]],J,.

W celu unikniqcia konfliku interes6w zam6wienia publiczne nie moge by6 udzjelone
podmiotom powiQzanym osobowo lub kapitalowo z ZamawiajEcym. Przez powi4zaria
kapitalowe lub osobowe rozumie si9 wzajemne powiEzania migdzy ZamawiajEcym lub osobami
upowaznionymi do zaciEgania zobowi4zafi w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami
wykonujEcymi w imieniu Zamawjajqcego czynnoici zwiazane z pEygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcq, polegajEce w szczeg6lnoici
na l

1. uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cl,'wilnej lub sp6}ki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udzial6w lub akcji,
3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzEdzaj4cego, prokurenta,

pelnomocnik4
4. pozostawaniu w zwiqzku maliefskim, w stosunku pokrewieistwa lub powinowactwa w

linii prostej, pok.ewiefistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linij
bocznejlub w stosunku przysposobienia, opieki lub kumteli.

Wykonawca zobowiqzanyjest dolEczy6 do oferty oSwiadczenie o braku w/w. powi4zai wedlug
wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
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w przlTadku zlozeBia oferty przez wykonawcq powi4zanego osobowo lub kapitalowo
z ZamawiaiAcym, zostanie on urylduczonyz udzialu w postqpowaniu ofertowym.

IX.Informacie o wykorzystaniu material6w budowlanych zgodnie z projeldem.

Uiyte nazwy wlasne produkt6w maj4 na celu przyblizenie paramelrdw projektowanych element6w
obiektu. Wykonawca jest zobowiEzany do wykorzystania lub nontaZu materiat6w budowlanych, bqdi
urzqdzei spetniajAcych podane parametry lecz bez wskazywania konkretnego producenta bEdZ dostawcy.
w plzypadku braku moiliwoSci zas!qpienia brakujEcych element6w tozsamymi, wykonawca zobowiEzuje
sie do zbadania rynku wzakresie dostqpnoici okreslonego produktu.

0(wiadczenie Inwestora stanowi zalecznik do zapytania ofertowego,

X- wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego &Tkonania umowy:

0d Wykonawcy, kt6aego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszE bqdzie wymagane przed
podpisaniem umowy wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslowq jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczeli z qtulu udzielonej gwarancji na
roboty budowlane.

XL lnformacja o sposobie porozumiewania siq Zamawiajqcego z nykonawcami, a tahze
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siQ z $ykonawcami:

1. 0sob4 upowaZnion4 ze strony Zamawiaj4cego do kontaktowania siq z Wykonawcami
i udzielania wyjasnieri w imieniu ZamawiajEcego jest: Piotr Kaput, e'maill
biuro@lwigrod.pl, telefon: 602319036

2. Wykonawca moi,e zwr6cit sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienia dotyczEce zapytania
ofertowego.

3. Zapytania mog4 by6 przeslane do Zamawiajqcego na nastgpujEcy adres e-mail;
biuro@lwigrod.pl.

4. Zamawi44cy udzielj odpowiedzi na wszelkie zapttania zwi4zane z prowadzonym
postgpowaniem oferto$ym i umieSci je na swojej stronie internetowej i stronie
internetow€j www.bazakonl<urencvinoici.gov.nl bez wskazania Z16dla zapytania, pod
warunkiem, Ze zapltanie zostanie skierowane i dorqczone Zamawiaj4cemu przed
uplywem wyznaczonego terminu na skladanie ofert.

5. Zapytanie ofertowe moze by6 zmienione przed up:lj\Mem terminu skladania ofert
przewidzianym w niniejszym zapltaniu ofertowym. W takim przypadku
w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie,
zawierajqca co najmniej: datq upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a takie
opis dokonanych zmian. Zamawiaj4cy przedluzy termin skladania ofert o czas niezbgdny
do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zal(res
wprowadzonych zmian, o czym zostanE poinformowani wykonawcy.

XIL Okre6lenie warunk6w zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego:

1. Zamawiaj4cy przewiduje mozliwosa wprowadzenia istotnych zmian postanowiei
zawartej umowy z wybaanym WykonawcA w stosunku do tresci oferty, na podstawie
kt6r€jdokonano \ yboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne bqdE zmiany umowy, \rynikajEce w szczeg6lnoSci z:
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- zmiany jokichkolwiek rozporzqdzefi i przepisdw i innych dokument6\a, w tym
dokument(.w programowch Programu 1peracyjnego Wojew'dztwa Malopolskiego,
majEcych \,tptJ,.w na realizacje umowy; zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych
z przyczy^ niezaleZnych od Wykonawcy, w szczeg6lnosci w sytuacji gdy wyst4pi4
niemoZliwe do przewidzenia niekolzystne warunki atmosferyczne, uniemo2liwiajqce
prawidlowe wykonanie rob6t okreilonych umowa, w szczeg6lnoici z powodu
technologii aealizacji prac, \aymog6w okreflonych normami lub prz€pisami prawa,
It6re wymagajq konkretnych warunk6w atmosferyczDych; zmiana termin6w
okre5lonych umowq bgdzie jednak dopuszczalna tylko, w przypadl<u gdy koniecznoSa
wykonania prac w tym okresie nie jest nastqpstwem okoliczno6ci, za kt6re
wykonawca ponosi odpowiedzialnost; fakt ten musi zostat zgloszony
ZamawiajEcemu i musi zostaa potwierdzony przez lnspektora Nadzoru.

- zmiany terminu ptotno'ci;
- zmiany organizacyjnej polegaj4cej na zmianie os6b, podwykonawc6w, grup

wykonawc6w i innych podmiot6w wsp6lpracujEcych przy realizacji zam6wienia pod
warunkiem, Ze ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, nykonawczy
i doswiadczenie nie sE gorsze od tych, jakie posiadaj4 podmioty zamieniane. Zmiany
te mogq nastEpia z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, Ze osoby
podwykonawcy, grupy wykonawc6w i innych podmiot6w spelniajE wszystl<ie
wymogi wynikajqce z zapltania ofertowego i zlozonej oferty;

- zmiany Wnqgrod2enia azmiany urzqdowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu rob6t, zmiany um6wionego
zakresu rob6tl:

- zmfany umbwionego zakresu robbt - w pflypadku koniecznych lub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstalych z przyczyn niemoZliwych do
przewidzenia, koniecznosci lub techniczno - ekonomicznej zasadnosci zastosowania
material6w i urzEdzet r6wnowainych, konieczno6ci wykonania rozwiQzan
r6wnowainych wynikajqcych z uwarunkowaf technologicznych lub uZytkowych,
oSraniczenia finansowego po stronie Zamawiajqcego z przyczyn od fiego
ni€zaleZnych).

3. Dokon]'wanie wszelkich zmian i uzupelniefi do umowy zawartej z wybranym Wykonawcq
wymaga formy p jsemnej pod rygorem niewaZnosci.

Z powaianiem

l,a{6'?"-

Wvl€z zalaczni16w:

1. Formulafl ofertowy - w26..
2. Wykaz os6b pMewidzianych do realiz3cji ,adann - wzof.
3. Wykaz ,do(wiadczenie - wz6r.
4. oSwiadczenie o braku powi4zaf osobowych lub kapiktowych - wz6f.
5. Umowa o roboty budowla.e - w6r.
6. Projekt budowlany - irykonawczy-
7. Dokumentacja geologiczna - inzynieryjna.
8. 06wiadrzenielnwestora
9. Decyzja pozwolenie na bfiaw?nr829/2077 2dn.16.06.2017 wydane przez Staroste NowosEdeckjego.
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