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ZAPYTANIEOFERTOWE
nf 02/2017
z dfia19.O7.2017 t.

dotycz4cewykonania rob6t budowlanych ETAPI -,,stan surowy zamkniQty''na potrzeby
realizacit projektu pn,
,,Budowazakladu przyrodoleczniczegoLwigr6d wraz z basenem leczniczymz wod4
mineraln4 w Krynicy Zdroiu"

I. Zamawiaj4cy
O6rodekSanatoryino - W,?ocrynko\dy,,Lwigr6d" Sp,z o.o.
NIP:7343521357,
REGONT
1.22923434
KRS:0000473126,SqdRejonowydla KrakowaSr6dmie6cia
w Krakowie
(018)
472 58 01
Telefon:[018]472 58 00,fax.
Adres strony internetowei Zamawiaiqcego:htto://www.lwiqrod.pl/
Adres e-mail: biuro@lwiProd.pl
OsrodekSanatoryjno - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp.z o.o.w Krynicy Zdr6i, Park Romana
Nitribitta 6, 33-380 Krynica Zdr6i zapraszado zloienia oferty na realizacjg zadania
dotyczEcego
&'j.'konaniarob6t budowlanychETAP I ",,stan surowy zamkniqqy'' na potrzeby
realizacjiprojelftu pn.,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem
leczniczym z wodq mineralnq w Krynicy Zdroju", realizowanegow ramach Programu
OperacyjnegoWojew6dztwa Malopolskiegona lala 2014-2020 wsp6lfinansowanegoze
Srodk6w EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego,6. 03 priorytetowa Dziedzictwo
regionalne, Dzialafie 6.3 Rozw6j wewnQtrznych potencjal6w regionu, Poddzialanie 6.3.2
WsparciemiejscowoSci
uzdrowiskowych,umowa o dofinansowanienr: RPMP,06.03.02-12-

o3ea/ rc -o0-xvII/ L0| / FE/ 17.

Postqpowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadq
konkurencyhqlqi obowi4zujEc4
w ramachWy,/cznychw zakresiekwalifkowalnoici \rydatkdw
FunduszuRozwojuRegionalnego,
w romachEuropejskiego
Europejskiego
FunduszuSpolecznego
oraz FunduszuSpdjno{cina lqtq 2014-2020oraz W))tycznychw zalcesie kwalifikowalnoici
wydatk'w w ramach Progromu OperacyjnegoWojew6dztwaMalopolskiego2014-2020.
IL Opis przedmiotu zam6wienia:

t.
2.
3.

Rodzajzam6wienia:roboty budowla e.
Nazwazam6wienia:Wykonanierob6t budowlanychw ramachrealizowanegoprojektupn.
,,Budowazakladu przyrodoleczniczegoLwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4
mineraluq w Kr''nicy Zdroju".
Wsp6lnyslownik zam6wiei: Kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane w odniesieniu
do realizacjizadai obejmqe r6wniez:45262210'6ftlndamentowanie;45272272-5roboty
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-kanalizacyjnei sanitarne;45320000-6 roboO,
izolacyjne;45321000-3izolacjacieplna;45232460-4roboty sanitarne,45262522'6
roboty murarskie;45421000-4robotyw zakresiestolarkibudowlanej.
oSRoDEKSANAToRYINo
wYPoczYN(oWYLWGR6Dsp,zo,o.
33-380
Krynica
Zdr6j,
ul,Nrtrrbrtta
6,tel.{013)472
s300lax.{0181472
s801
przedsiebiorc6w
(Gkowa316dmi€icia
wpisanydo
prowadzoneCo
przez
rejestru
Khjoweso
Rejestru
Sadoweso
sadRejonowydla
w Krakowi€,
xll wydzialGospodarczy
Kdjowego
Rejesru
sadowesopod
numefen(R50000473126
N P734-35-21-357
REGoN
122923434
BZWBK
nr konta62150015591215
500452920000
www wipfod,pr
e mail:biuro@lwiprod.
ol

,':;

MALOPOLSI(A

4.

5.

6.
7.

B.
9.
10.

11.

12.
13.

74.

75.

i""f

Lllttqjga

Prace do wykonania na ETAPIE I - ,,stan surowy zamkniqty" polegad bqd4 nal
przebudowie.d rozbudowie zewngtrznych instalacji podziemnych w zakresie wody,
kanalizacjisarfuarnychi kanalizacjideszczowejinfrastruktury technicznejw zakresie
niezbgdnym do realizacji projekowanego zamierzenia,rob6t ziemnych, wykonania
fundament6w,Scian fundamentowycl! izolacji przeciwwilgocjowychi termicznych w
obrebie fundament6w i Scian fundamentowych,wykonania instalacji wodociEgowych,
kanalizacyjnychi technologicznychzaprojektowanychw warstwach posadzkowych
parteru, wykonania konstrukcji Zelbetowejbud''nku, hykonania murowanych ician
konstrukcyjnych,wykonaniewarstlv izolacyjnychoraz pokryciadachuodwr6conegofbez
warstlvy nawiefzchniowejoraz plytek tarasu),$ykonaniu konstrukcji stalowej bqdEcej
elementemprojektu,wykonaniazbiornik6ww konstrukcjjzelbetowejbedAcejelementem
projeldu),monta2uokien i drzwi zewnqtrznych.
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
zostajew siedzibie ZamawiaiEcego- z prawem wglqdu od poniedzialku do pi4tku w
godzinachod 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 duZqpojemno66plik6w)
Dokumentaciaproiektowa precvzuie szcze96lowvoDis przedmiotu zam6wienia.
Realizacjaprzedmiotu zam6wienia musi odbyd siq zgodnie z dostarczon4kompletnE
dokumentacjaprojektowE opracowanAdla potrzeb niniejszeSozadania,zaleceniami
nadzoru autorskiego,obowiqzujEcymiwarunkami technicznymiwykonania i odbioru
rob6t, al<tualnieobowiEzuj4c,'rnjnormami paistwowymi i branzowymi, przepisami
dozoru technicznego,polskim prawem budowlanymwraz z aktami wykonawczymido
niego,innymi obowi4zujacymip.zepisamii sztuk4budowlanq.
0ferent winien sie zapozna6z dokumentacj4projektowaorazbadaniamigeologicznymi.
Zakresrob6t obejmujer6wniei wykonanieprzezwykonawcqwszelkichpraczwiqzanych
z wymaganiamiBHP,organizacj4i realizacjqumo\,r'}'bezzaki6ceti.
WykonawcaubiegajEcysig o realizacjgzam6wieniapowinien przed zlozeniem oferty
dokona6wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowaf prowadzeniarob6t na
obiekcie,za uprzednim powiadomieniem Zamawiaj4cego,w godzinach od 0B:00 do
godz. 16:00 od poniedzialku do piqtku.
Termin realizacii umowy: Roboty budowlane musz4 by6 wykonane w terminie do
31,72,2017t,Rozpoczqcierob6t nastQpido 7 dni kalendarzowychod podpisaniaumowy
o robotybudowlane.
Zamawiaj4cy
zastrzegaprawo do zmianyterminurealizacjirob6t budowlanychz przyczyn
niezaleznych
od wykonawcy.
Zamawiaj4cyzastfiegasobieprawo wsbzymaniarob6t na maksymalnyokres 3 miesiecy.
W takim przypadku termin wykonania rob6t ulega odpowiedniemu wydlu2eniu.
ZamawiajEcemunie bgdE grozic z tego tltulu Zadnekary umowne oraz inne ujemne
prawne i finansowe,
konsekwencje
Zamawiaj4cyzastrzegasobie prawo do rezygnacjiz okreslonegozakresu rob6t, bez
odszkodowania dla wykonawcy lub wprowadzenia rob6t zamiennych, za
powiadomieniemWykonawcy zloiorym z odpowiednim wyprzedzeniem,w formie
pisemnej
pod rygoremniewaZnojci.
Zamawia)Tcy
zastrzegasobie moZliwosaprzesuniQcia
terminu platnoSciwynagrodzenia
Wykonawcyw razie op6iniefi zwi4zanychz prekazaniem 6rodk6w finansowychprzez
Instltucjq Finansuj4c4czyli Instytucjq Zarz4dzajqc4RPO WM - Zarz4d Wojew6dztwa
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Malopolskiego.W takim prz,?adku platnost nastEpi w terminie ustalonym przez
ZamawiajEceggW przypadkuo kt6ry-,mmowa wyZej ZamawiajEcynie jest zobowi4zany
do zaplaty na_tuzecz
Wykonawcy odsetek ustawowych za op6:inieniew transakcjach
handlowych/odsetekustawowych.
Szczeg6lowewarunki realizacii pEedmiotu zam6wienia okresla wz6r umorry stanowiqcy integraln4 czqil niniejszego zapj.tania ofertowego.

IIL Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobudokonj'wania oceny spelniania
tychwarunk6w:
1.

2.

3.

.

0 realizacjqzam6wieniamogEsig ubiegatwszystkiepodmioty,kt6re spelnjajEponrZsze
wymogi:
1. udokumentowane doswiadczenie - nalezytewykonanie w okresieostatnich5 lat
przed terminem upJj.\auskladaniaofert, a jeieli okres dzialalnoscipodmiotu jest
kr6tszy - w tym okresie - co najmniej dw6ch rob6t budowlanych
[budowa/rozbudowa/nadbudowapomieszczerikubaturowych o wartosci 1 200
000,00 zlotych kaida (slownie:jeden milion dwie6cieq/siqcyzlotych 00/1001. Do
oferty nalezy dolEczyt wykaz rob6t potwierdzajqcy posiadanie wymaganego
doiwiadczeniawraz z dokumentamipotwierdzaj4cymiich nalezj,tewykonanie (np.
listy intencyjne,referencje,protokolyodbioruJ;
posiadanie
2.
odpowiedniego zapleczakadrowego,w tym:
1 osobe posiadalacEwymaganekwalifikacjeoraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoScikonstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczelllub odpowiadajqce
im r6wnowaZneupmwnieniabudowlanewydane
przepisdwIkierownikbudowyJ.
na podstawiewczeSniejobowiEzujEcych
- 1 osobq posiadaj4cEuprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi
Ikierownik rob6t elektrycznych).
- 1 osobq posiadajEcE
uprawnieniado kierowaniarobotami budowlanymiz
branzy sanitarnej w zakresie instalacji wodociEgowych,kanalizacyjnych,
wentylacyjnych(kierownik rob6t instalacyjnychJ.
3. posiadanie odpowiedniego zapleczatechnicznego
4. nie sEpowi4zane osobowo lub kapitalowo z ZamawiaiEcym.
5. udziel4 na roboty stanowi4ceprzedmiot umou,y co najmniej 6letniej gwarancii
iako6ci na wykonane roboty budowlane.
6. zaoferui4,Zewykonaj4 roboty budowlane do dnia 31,12.2017r.
ZamawiajEcy
dokonaocenyspelnieniawyiej opisanychwarunk6w udzialuWykonawcyw
postepowaniuwg. formuly spelnia/niespelniana podstawiedokument6wzal4czonychdo
formularzaofertowegoi oswiadczefi.Brak kt6regokolwiekz wymaganychdok:rlment6w
lub zalEczenieich w niewlasciwejformie lub niezgodniez wymaganiamiokreilonymi w
niniejszym zapJtaniu ofertowym bgdzie skutkowalo odrzuceniemoferty, z wyj4tkiem
ofertyWykonawcypowi4zanegoosobowolub kapitalowoz Zamawiaj4cym,
kt6ry zostanie
wykluczonyz niniejszegopostgpowaniaofertowego.
WykazoSwiadczefi
lub dokument6wjakie muszqdostarczy6Wykonawcyw celu
potwierdzeniaspelnieniawarunk6w udzialuw postqpowaniu:
Dowypelnionegoi podpisanegoprzezWykonawcAformularza ofertowego nalezy
d,ol4czyt:
1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenieo wpisie do
ewidencii dzialalno6ci gospodarczej,jeZeli odrQbne przepisy r,lymagajEwpisu
do rejestru lub zgloszenia do ewidencii dzialalnosci gospodarczej,
OSRoDEK
SANAToRyINo'WYPoczYN(oWY
IW]GR6Dsp,z o,o,
33-380Krynica
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r rystawionego nie wcze6niei niL 6 miesiQcyp.zed upl,'wem terminu skladania
ofert; .!i
wykaz do'Eiiadczenia - wedlug zal4czotego przezzallj'awiaiqcegowzo.u;
Dokumenty potwierdzaj4ce posiadane doiwiadczenie (referencie, listy
intencyjne, protokoly odbioru itp.);
Kosztorysofertowy - sporz4dzonymetod4 szczeg6low4Oswiadczenie o braku powi4zali osobowych lub kapitalowych - wedlug
zal 4czonego pt zez zamawiai4ce go wzoru;
Wyl€z os6b przewidzianych do realizacii zadania - wedlug zal4czone5oprzez
zamawiaiqcegowzoru;
Dol(umenty potwierdzaiqce uzyskanieuprawniei budowlanych (kierownik
budowy, kierownik rob6t instalacyjnych,kierownik rob6t elektrycznych).

Powyzszezalqcznikinalezyprzedstawi6w formie oryginal6wdokument6wIub poSwiadczonych
dokument6wza zgodnosaz oryginalem- przed wykonaniemobi6 pieczeciafirmow4/pieczeciq
imiennE wraz z czyte]nym podpisem oraz opatrzyd aktualna datE. Powyiszy spos6b
po6wiadczeniazgodnoscidotyczy kazdej strony dokumentu osobno, przedstawionegojako
kerokopia. Potwierdzeniaza zgodnoSrdokonujeosobado tego upowaZniona,kt6ra podpisuje
ofeftq.
Wybrany Wykonawca bedzie zobowiEzanyprzed podpisaniem umowy do przedstawienia
dokument6wza zSodnoS6
z oryginalem.
oryginal6wtych dokument6w/ poswiadczonych
W przypadkuzlozonychoiwiadczef, na poziomie podpislnvaniaumowy Zamawiaiacymoie
zqdadprzedstawieniadodatkowychdokument6wpotwierdzajqcychzgodnos6o6wiadczefze
stanemfaktycznym.
IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie(waga):
Zamawiaj4cy
wybierzeofertgnajkorzystniejsz4,
zgod.n\e
z poni2szymikryteriami:
A) Cera - B0 Yo
B) Gwarancia:20 Yo
V. Opis sposobuprzyznawania punktacji za spelnienie danegokryterium oceny oferty:
wzoru:
0cenaoferty zostanieobliczonaz wykorzystaniemnastqpujQcego
ocena=A+Bgdzie:
wzoru:
Ad. A Krj,teriumCenazostanieobliczonewg nastQpuj4cego
najniiszazaproponowanacenabrutto za wykonanieprzedmiotuzam6wienia/ cenabadanej
ofertybrutto za wykonanieprzedmiotuzam6wieniax B0 punk6w
Maksymalna
liczbapunkt6wjakie moZeotMyma6ofertawtym kryterium wynosi:B0 punkt6w
ocenione
w nastqpujqcy
spos6b:
Ad, B Kryteriumgwarancja
zostanie
a) Jezeliwykonawcaudzieli 6 letniejgwarancjijakoici na wykonanerobotybudowlane0 Punklow.
jakoscinawykonanerobotybudowlane
bl JeZeliWykonawca
udzieli7 letniejgwarancji
5 punkt6w.
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nawykonanerobotybudowlane
cl jezeliwykonawcaudzieliB letniejgwarancji
J'akosci
10punk6wt
jakoscinawykonanerobotybudowlane
d) Jeteliwykoflawcaudzieli9 letniejSwarancji
15 punkt6w
jakoscinawykonane
gwarancji
roboty
e) Jeieliwykonawcaudzieli10 letnieji dluZszej
budowlan€20punkt6u
0 (zero) punkt6w otrzyma Wykonawcakt6ry zaoferuieudzielenie6 letniei gwarancli
iakoici na wykonaneroboty budowlane.
Maksymalna
liczbapunk6w jakiemozeotrzymae
ofertawtym krrteriumwynosi:20punkt6w.
Lqcznaocenaofert:
Punky uzyskaneprzez ofertqw ocenieoferty w Krlterium I Cenaoraz Kryterium II Gwarancja,
zostan4dodanedo siebie i na tej podstawiezostanieobliczonal4czna ocena oferty. Oferta
wlqcznej ocenieoferty mozeuzyskatmaksymalnie100 pkt.

zamawiajqcyudzieli zam6wieniaWykonawcy,kt6regooferta uzyskanajwiekszEiloSapunkt6w
w lEcznei ocenie ofert G4cznasuma punkt6w uzyskanychprzez Wykonawcqw kryterium I
i II). Punktybqd4liczonez doldadnosciE
do dw6chmiejscpo przecinku.
W przypadkuodmol1y podpisaniaumo\4y przez wybranegowykonawcq, Zamawia)qcymoze
zawrze6umowe z Wykonawc4,k6ry spelniawymaganiazapltania ofertowegoi kt6regooferta
liczbgpunkt6w.
uzyskalakolejnonaj\ayzszE
Vl. Mieiscei termin skladania oraz otwarcia ofert:
1. oferta musi zosta6zloiona w formie pisemneiw nieprzekraczalnym
terminie,do dnja
3.08.2017r., do godz.B:30
2. Ofertgnaleiyzlozyaw nastQpujQcy
spos6b:
-

0sobi6cie w siedzibie Zamawiaj4cegolub drog4 pocztow4na ponizszyadres

Zamawiaj4cego:
SekretariatOSrodkaSanatoryino- Wypoczynkowego,,Lwigr6d"
Sp.z o.o.
w KrynicyZdr6j,
ParkRomanaNitribitta 6,
33"380KrvnicaZdr6i
3. 0twarcieofertnastapiw dniu3,08.2017r. o godz.9:00w siedzibieZamawiajqcego.
4. W ppypadku ofert przeslanychdrogq pocztowqbQdziedecydowaladata oraz
godzinawplr,vu do siedzibyZamawiaj4cego.
VII. Spos6bprzygotowaniaoferty orazformaiei skladaniai
1.ofertq naleZyprzedstawia
na zalaczonym
do zapytaniaofertowegoformularzu.De
formularzanaleiv dolaczv6bezwzglednie
kosztorvsofertowv.
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prowad?one8o
ptrezs4dRejonowvdla
Krakows{'odm es. a
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2. Nieodlqcznyelement oferty stanowiEzalEcznikiwymaganew pkt. II1.3niniejszego
zapltaniao&rtowego.
3. Oferta moi{ by6 wypelniona odrgcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypelnieniaodrgcznegonaleiy tegodokonacwspos6bczltelny.
4. Wszystkiestrony ofefiy wraz z zal4czt\lkamimusz4by6kolejnoponumerowane.
5. Kaida strona oferty i zalEcznik6w zawierajEcajakEkolwiek tresf musi zostai
parafowana.
6. oferta musi byi podpisanaprzez osobq do tego upowainionE, kt6ra widnieje w
Krajowym RejestrzeSAdowym,wypisie z ewidencji dzialalnoici gospodarczejlub
innym dokumenciezaswiadczaj4c,'m
o jej umocowaniuprawnym.W razie podpisania
ofefty przezosobgupowainionE wymaganeprzedloieniedo oferty pelnomocnictwa.
7. Wszystkiestrony o ferv wraz z zalEczt\ikami
musz4byf trwale spiete.
B. ZamawiajAcy
odrzuciofertQniespelniajacq
warunk6w formalnychlub zlo2onqpo
terminie.Wykonawcyz tegotltulu nie przysluguj4Zadneroszczenia.
9. Zamawiaiacvnie doDlslezatktadatriaoGlLlzqieiotsysbLtlwariantowvch.
10. Kazdyz Wykonawc6w fioLe zloiy( tylko jednQofertq.
11. Zamawiaj4cyzastrzega sobie prawo dokonyvvaniazmian warunk6w zapytania
ofertowego,a takzejego odwolanialub uniewaZnieniabez podawaniaprzyczynotaz
zakoiczenie postqpowaniabez wyboru ofert, w szczeg6lnosciw przypadku gdy
wartost oferty przekraczawielko5i Srodk6wpfteznaczonychprzez ZamawiajEcego
na sfinansowaniezam6wienia,
12. W toku oceny i badaniaofert Zamawiaj4cymoze iqdad od Wykonawc6wwyjasnrei
dotyczqcychtresci zloionychofert i zalQczonych
dokument6w
13. Ofertq naleiy zloZy( w zamkniQtej kopercie umieszczaiqc na niei adnotaciQ:
- EtapI - stansurowyzamknier/"
doL wykonaniarob6t budowlanych
,,0FERTA
14. Wykonawcajest zwiazanyofertQprzez okres 90 dni kalendarzowychliczonychod
dniaupb,l /u terminu na zlozenieofert.
15. Zamawiai4cvnrzewiduie wI,'nagrodzeniervczaltowe.
VIIL Informacia na tematzakazu powiqzari osobowychlub kapitalowych
0 udzielenie
zam6wienia
nie mogqsig ubiegaa
WykonawcypowiAzani
osobowolub 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
kapitalowelub osobowerozumiesi9 wzajemnepowiEzaniamigdzyZamawiajEcym
lub osobami
upowaznionymi do zaciEgania zobowi4zafi w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami
wykonujEcymi w imieniu Zamawjajqcego czynnoici zwiazane z pEygotowaniem
procedurywyboru wykonawcya Wykonawcq,polegajEce
i przeprowadzeniem
w szczeg6lnoici
nal
1. uczestniczeniu
w sp6lcejako wsp6lniksp6lki cl,'wilnejlub sp6}kiosobowej,
2. posiadaniuco najmniej10% udzial6wlub akcji,
3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzEdzaj4cego,prokurenta,
pelnomocnik4
4. pozostawaniuw zwiqzku maliefskim, w stosunkupokrewieistwa lub powinowactwaw
linii prostej,pok.ewiefistwadrugiegostopnialub powinowactwadrugiegostopniaw linij
bocznejlubw stosunkuprzysposobienia,
opieki lub kumteli.
WykonawcazobowiqzanyjestdolEczy6do ofertyoSwiadczenie
o braku w/w. powi4zai wedlug
wzoru do niniejszegozapytaniaofertowego.
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osobowolub kapitalowo
w przlTadkuzlozeBiaoferty przezwykonawcqpowi4zanego
z ZamawiaiAcym,
zostanieon urylduczonyzudzialuw postqpowaniuofertowym.
IX.Informacieo wykorzystaniumaterial6wbudowlanychzgodniez projeldem.
paramelrdwprojektowanych
element6w
Uiyte nazwywlasneprodukt6wmaj4 na celu przyblizenie
jest zobowiEzany
lub nontaZumateriat6wbudowlanych,
bqdi
obiektu.Wykonawca
do wykorzystania
producenta
podaneparametry
leczbezwskazywania
konkretnego
bEdZdostawcy.
urzqdzeispetniajAcych
element6w
tozsamymi,
wykonawca
zobowiEzuje
w plzypadku
brakumoiliwoSci
zas!qpienia
brakujEcych
produktu.
rynkuwzakresiedostqpnoici
okreslonego
siedozbadania
0(wiadczenie
Inwestora
stanowizalecznik
dozapytania
ofertowego,
X-wymagania dotycz4cezabezpieczenianaleZytego&Tkonania umowy:
0d Wykonawcy,kt6aegooferta zostanieuznanaza najkorzystniejszE
bqdziewymaganeprzed
podpisaniem umowy wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslowq jako
zabezpieczenie
nalezytegowykonania umowy oraz roszczeliz qtulu udzielonejgwarancjina
roboty budowlane.
XL lnformacja o sposobie porozumiewania siq Zamawiajqcegoz nykonawcami, a tahze
wskazanieos6b uprawnionych do porozumiewania siQz $ykonawcami:
do kontaktowaniasiq z Wykonawcami
1. 0sob4 upowaZnion4ze strony Zamawiaj4cego
i udzielania wyjasnieri w imieniu ZamawiajEcegojest: Piotr Kaput, e'maill
biuro@lwigrod.pl, telefon:602319036
2. Wykonawcamoi,e zwr6cit sig do Zamawiajqcegoo wyjaSnieniadotyczEcezapytania
ofertowego.
3. Zapytania mog4 by6 przeslane do Zamawiajqcegona nastgpujEcyadres e-mail;
biuro@lwigrod.pl.
4. Zamawi44cy udzielj odpowiedzi na wszelkie zapttania zwi4zane z prowadzonym
postgpowaniemoferto$ym i umieSci je na swojej stronie internetowej i stronie
internetow€j www.bazakonl<urencvinoici.gov.nl
bez wskazania Z16dla zapytania,pod
przed
warunkiem,Ze zapltanie zostanieskierowanei dorqczoneZamawiaj4cemu
uplywemwyznaczonego
terminu na skladanieofert.
5. Zapytanie ofertowe moze by6 zmienione przed up:lj\Memterminu skladania ofert
przewidzianym w niniejszym zapltaniu ofertowym. W takim przypadku
w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie,
zawierajqcaco najmniej:datq upublicznieniazmienionegozapytaniaofertowegoa takie
opis dokonanychzmian.Zamawiaj4cyprzedluzytermin skladaniaofert o czasniezbgdny
do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zal(res
wprowadzonychzmian,o czymzostanEpoinformowaniwykonawcy.
XIL Okre6leniewarunk6w zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postqpowaniao udzielenie zam6wienia publicznego:

1. Zamawiaj4cyprzewiduje mozliwosawprowadzeniaistotnych zmian postanowiei
zawartejumowy z wybaanymWykonawcA
w stosunkudo tresci oferty,na podstawie
kt6r€jdokonano
\ yboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne
bqdEzmianyumowy,\rynikajEce
w szczeg6lnoSci
z:
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zmiany jokichkolwiek rozporzqdzefi i przepisdw i innych dokument6\a, w tym
dokument(.wprogramowch Programu 1peracyjnegoWojew'dztwa Malopolskiego,
majEcych\,tptJ,.w
na realizacjeumowy;zmianyterminu realizacjirob6t budowlanych
z przyczy^ niezaleZnychod Wykonawcy,w szczeg6lnosci
w sytuacji gdy wyst4pi4
niemoZliwedo przewidzenianiekolzystnewarunki atmosferyczne,
uniemo2liwiajqce
prawidlowe wykonanie rob6t okreilonych umowa, w szczeg6lnoici z powodu
technologiiaealizacjiprac, \aymog6wokreflonych normami lub prz€pisamiprawa,
It6re wymagajq konkretnych warunk6w atmosferyczDych;zmiana termin6w
okre5lonychumowq bgdziejednakdopuszczalna
tylko, w przypadl<ugdy koniecznoSa
wykonania prac w tym okresie nie jest nastqpstwem okoliczno6ci,za kt6re
wykonawca ponosi odpowiedzialnost; fakt ten musi zostat zgloszony
ZamawiajEcemu
i musizostaapotwierdzonyprzezlnspektoraNadzoru.
- zmianyterminuptotno'ci;
- zmiany organizacyjnej polegaj4cej na zmianie os6b, podwykonawc6w, grup
wykonawc6wi innych podmiot6wwsp6lpracujEcych
przy realizacjizam6wieniapod
warunkiem, Ze ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, nykonawczy
i doswiadczenienie sEgorszeod tych,jakie posiadaj4podmioty zamieniane.Zmiany
te mogq nastEpia z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, Ze osoby
podwykonawcy, grupy wykonawc6w i innych podmiot6w spelniajE wszystl<ie
wymogi wynikajqcez zapltania ofertowegoi zlozonejoferty;
- zmiany Wnqgrod2enia azmiany urzqdowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego
i/lub technicznego,
ograniczeniazakresurob6t, zmianyum6wionego
zakresurob6tl:
- zmfany umbwionegozakresurobbt - w pflypadku koniecznychlub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstalych z przyczyn niemoZliwych do
przewidzenia,koniecznoscilub techniczno- ekonomicznejzasadnoscizastosowania
material6w i urzEdzet r6wnowainych, konieczno6ci wykonania rozwiQzan
r6wnowainych wynikajqcychz uwarunkowaf technologicznychlub uZytkowych,
oSraniczenia finansowego po stronie Zamawiajqcegoz przyczyn od fiego
ni€zaleZnych).
3. Dokon]'waniewszelkichzmiani uzupelniefido umowyzawartejz wybranymWykonawcq
wymagaformypjsemnejpod rygoremniewaZnosci.

Z powaianiem

l,a{6'?"Wvl€z zalaczni16w:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formulaflofertowy- w26..
Wykazos6bpMewidzianychdo realiz3cji,adann - wzof.
Wykaz,do(wiadczenie- wz6r.
oSwiadczenie
o braku powi4zaf osobowychlub kapiktowych- wz6f.
Umowao robotybudowla.e- w6r.
Projektbudowlany- irykonawczy- inzynieryjna.
geologiczna
Dokumentacja
06wiadrzenielnwestora
Decyzjapozwoleniena bfiaw?nr829/2077 2dn.16.06.2017wydaneprzezStarosteNowosEdeckjego.

'

-wypoczyNt<owy
oSRoDEK
sANAToBylN0
tw cR6Dsp., o.o.
33330Xryni.a
Zdroj,ul.Nltrlbtta6,te.(013)472
530Ofax.1018)a72
5301
pnedsiabiorcdw
wpisany
prowadzonego
pizezsadR€jonowyd
dorejesfiu
Krajoweso
R€je5tru
Sadoweso
a Krakowa
S16dmieicia
(hjowegoRej€srruSadowe8o
w Krakowie,
XllWVdz
podnumerem
ai Gospodarczy
KRS0000473126
NrP73+35
21357 REGON
122923434
BZWBKnrkonia621500155912155004
52920000
www.lwiArod-ol
biuro@lwi{rod,rl
e-mail:

