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Zaproszenie nr 2/2019 do złożenia oferty na:  

Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr 

RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej 

wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem  

Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”  

  

I.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE  33-100 

Tarnów ul. Piłsudskiego 9   

Adres strony internetowej (URL): www.filipini.eu   

tel. +48 608 394 416  e-mail: rewit@filipini.eu  godziny 

pracy: 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku   

  

I.2 OSOBY DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO  

Ks. Maciej Mitera COr  

I.3 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.).  

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).  

4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

I.4. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM  

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji porozumiewać się mogą za pomocą korespondencji email – adres: rewit@filipini.eu  

2. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  

3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, którą dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma  

w siedzibie Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów albo przesłanie listu poleconego pocztą 

tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.  

http://www.filipini.eu/
http://www.filipini.eu/
http://www.filipini.eu/
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4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego  

i Wykonawców.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.   

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7. Zamawiający zamieści wyjaśnienia w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej na 

której zostało opublikowane Zapytanie Ofertowe.  

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest dokończenie w sposób kompleksowy  robót 

budowlanych i konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów pozwalających na 

użytkowanie  inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie i rewitalizacji istniejącej 

sali teatralno-widowiskowej Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na działce nr 21 obręb 229 przy ul. 

Piłsudskiego   9 w Tarnowie w ramach zadania „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-widowiskowej 

wraz  z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą”. Pierwotnie sala teatralno-widowiskowa, zwana 

również „Oratorium”, pełniła funkcję kaplicy. Jest ona zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z 

sąsiednią działką budowlaną nr 22 obr. 229. Dojście do sali teatralno-widowiskowej odbywa się 

poprzez przedsionek prawej nawy kościoła od strony ul. Piłsudskiego. Do budynku oratorium, od strony 

wschodniej, dobudowano, w stanie surowym, niezamkniętym budynek, który jest realizowany również 

w ramach ww. zadania. Roboty konserwatorskie zostaną przeprowadzone w dawnym prezbiterium w 

budynku Oratorium i dotyczą one polichromii ściennych oraz rekonstrukcji dębowego ołtarza. Zarówno 

nowobudowany budynek, jak i „Oratorium” przeznaczone są na cele społeczne – statutowe 

Kongregacji. Dostęp do terenu budowy przez teren sąsiedniej działki od strony południowej wymaga 

uzyskania zgody właściciela posesji. Teren działki nr 21 obr. 229 w Tarnowie znajduje się na obszarze 

układu urbanistycznego Miasta Tarnowa wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-86 z dnia  

12.04.1976 r.”.  

2. Przedmiot umowy pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz  z 

zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego 

Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9” jest realizowany w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś  

Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 

11.11. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.  

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania Ofertowego zawarty jest w dokumentacji:    Link do 

dokumentacji wymienionej poniżej:  http://www.filipini.eu/projekt1.html    

http://www.filipini.eu/projekt1.html
http://www.filipini.eu/projekt1.html
http://www.filipini.eu/projekt1.html
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• Projekt budowlany, na podstawie którego wydano decyzję Nr 316/2017 (sygn. akt 

WABI.6740.121.2017.KW z dnia 24 maja 2017 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, 

zatwierdzająca projekt budowlany i udziela pozwolenia dla zamierzenia budowlanego 

obejmującego – rewitalizację i rozbudowę Sali teatralno-widowiskowej, wraz z zapleczem  i 

infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 21 obr.  229 przy ul. Piłsudskiego 9 w Tarnowie,  w 

skład którego wchodzi:  

o Projekt budowlany - część architektoniczna opracowana przez mgr inż. Andrzeja Daciuka, 

Pracownia Architektury, 33-101 Tarnów, ul. Kasprzyków 26a;   wraz decyzją w sprawie 

działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytków (sygn. akt 

OZT.5152.102.2017.JW1) z dnia  28 kwietnia 2017 r., wydana przez Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie, pozwalająca ze stanowiska 

konserwatorskiego na realizację zamierzenia wg załączonego do wniosku projektu 

autorstwa  mgr inż. arch. Andrzeja Daciuka opracowanego w kwietniu 2017 r. Pozwolenie 

jest ważne do końca 2020 roku;  

o Projekt budowany - część konstrukcyjna opracowana przez mgr inż. Janusza Markuckiego, 

Firma „Konstrukcja” mgr inż. J. Markucki, 33-100 Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami  

10/180; o Projekt budowlany – branża sanitarna opracowany przez mgr inż. Paweł 

Stachura,  

PromiSAN, 32-700 Bochnia, ul. Karosek 75 a; o Projekt budowlany – branża elektryczna 

opracowany przez mgr inż. Bogusław Świniarski,  

„Biuro Usług Projektowych Bogusław Świniarski, 33-101 Tarnów, ul. Kasprzyków 19, o 

Program prac konserwatorskich dla malowideł ściennych „Pełna konserwacja 

techniczno‑estetyczna polichromii z ok. 1908 r. namalowanej w prezbiterium Oratorium przy 

kościele Księży Filipinów w Tarnowie” opracowany przez mgr Annę Borowską –  

Konserwator Dzieł Sztuki;  o Program prac konserwatorskich dla snycerskiego ołtarza 

„Pełna konserwacja techniczno‑estetyczna dębowego ołtarza z ok. 1908 r., z prezbiterium 

Oratorium przy kościele Księży Filipinów w Tarnowie” opracowany przez mgr Annę Borowską 

– Konserwator Dzieł Sztuki.  

Link do dokumentacji wymienionej poniżej:   http://www.filipini.eu/projekt2.html   

• Decyzja  Prezydenta  Miasta  Tarnowa  z  dnia  13.06.2017  r. 

 (sygn.  akt  

ZDiK.DE.4401.2.131.2017.EB) zezwalająca na lokalizację przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, 

przyłącza wodociągowego, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku oratorium 

zlokalizowanego na działce nr 21 obręb 229 w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego (działka nr 

155/2 obręb 229) w Tarnowie,   

• Decyzja nr 278/W/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa o warunkach zabudowy z dnia  14.12.2018 

r. (sygn. akt WPP-I.6730.104.2018) ustalająca warunki zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji 

opadowej na terenie obejmującym działki numer 21, 155/2 obręb 229 w Tarnowie, przy ul. 

Piłsudskiego,  

• Pozwolenie z dnia 27.03.2018 9 r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w 

Krakowie Delegatura w Tarnowie (sygn. akt OZT.5152.72.2019.MSz-W) na wykonanie instalacji 

http://www.filipini.eu/projekt2.html
http://www.filipini.eu/projekt2.html
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podziemnej kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz wykonanie odcinka 

instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki nr 21, 155/2 obręb 229 przy ul. 

Piłsudskiego w Tarnowie;   

• Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 05.03.2019 r. (sygn. akt ZDiK.IE4401.2.013.2019.KK) 

zezwalająca na lokalizację zbiornika retencyjnego z instalacją kanalizacji opadowej i sanitarnej 

do posesji zlokalizowanej na działce nr 21 obręb 229, w pasie drogowym drogi gminnej ulicy 

Piłsudskiego (działka nr 155 obręb 229) w Tarnowie.   

• Projekt budowlany „Budowa instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej z budową zbiornika 

retencyjnego – dz. 155/2 obręb 229 wykonany przez mgr inż. Monika Majtyka - Nieznańska 

„AMINTEC Pracowania Projektowa mgr inż. Anna Majtyka”, 33-101 Tarnów, ul. Norwida 11  

• Projekt wykonawczy Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem 

i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 21 obr. 229 przy ul. Piłsudskiego 9 w Tarnowie”:   

o Branża architektoniczna opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Daciuk, Pracownia  

Architektury, 33-101 Tarnów, ul. Kasprzyków 26a; wykonany w maju 2019 r.,  o Branża 

instalacje sanitarna opracowany mgr inż. Paweł Stachura, PromiSAN, 32-700  

Bochnia, ul. Karosek 75 a; wykonany w maju 2019 r.,  o Branża instalacje sanitarne – 

przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej opracowany mgr inż. Paweł 

Stachura, PromiSAN, 32-700 Bochnia, ul. Karosek 75 a; wykonany w maju 2019 r.  

o Branża elektryczna opracowany przez mgr inż. Bogusław Świniarski, „Biuro Usług  

Projektowych Bogusław Świniarski, 33-101 Tarnów, ul. Kasprzyków 19; o 

Wytyczne do kontynuowania prac konserwatorskich   

  

Dokumentacja – przedmiary robót – zostały zamieszczone przy Zapytaniu Ofertowym. o Przedmiar 

robót na dokończenie robót budowalnych na zadaniu „Rewitalizacja i rozbudowa sali 

widowiskowo-teatralnej” przy Kościele Filipinów w Tarnowie.   

o Przedmiar – roboty instalacje elektryczne „Rewitalizacja „Rewitalizacja i rozbudowa sali 

teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie 

zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym  w 

Tarnowie.  

4. Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące dostępności osób niepełnosprawnych oraz 

uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.   

5. Wykonawca udzieli 5-letniej rękojmi na wykonane roboty budowlane i konserwatorskie. 

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. UWAGA: Rozszerzenie okresu gwarancji 

stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.  

6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby 

budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami 

odrębnymi a także zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).  

7. Zamawiający wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie ceny przez Wykonawcę 

na podstawie załączonych przedmiarów, skorzystanie z wyżej wskazanych przedmiarów nastąpi 

wyłącznie na ryzyko Wykonawcy.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.  

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby 

uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Termin wykonania wizji lokalnej powinien zostać ustalony z Zamawiającym. 

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.  

10. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane odniesienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w dokumentacji, 

a w szczególności:  

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji,  

- zapewnienia urządzeń wykonanych z materiałów określonych w dokumentacji projektowej, 

- zapewnienia urządzeń o tym samym przeznaczeniu.  

12. Za równoważne, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń, Zamawiający uzna takie, 

oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które pod względem wykonawczym, 

funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym będą równoważne do opisanego 

w dokumentacji projektowej.  

Za równoważne pod względem:  

a) wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie takie materiały i urządzenia, 

które umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów technicznych i 

użytkowych w trakcie eksploatacji,  

b) technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym – Zamawiający rozumie takie 

materiały i urządzenia, które posiadają równoważne pod względem technicznym budowę i 

zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarte w dokumentacji projektowej 

materiały  i urządzenia.  

  

Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego  w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.   

Jeżeli zostaną zaoferowane materiały lub urządzenia równoważne, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta 

oraz opisu technicznego proponowanych rozwiązań równoważnych i kart katalogowych.  

Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie złoży w ofercie przedmiotowych dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń,  to 
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rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i do realizacji przedmiotu zamówienia zostały 

zastosowane materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania zamówienia – do 6 lipca 2020 r.  

  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) zdolności technicznej lub zawodowej,  

1.1 Minimalny poziom zdolności Wykonawcy:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał:  

a) 1 zadanie polegające na realizacji prac konserwatorskich, w zakresie których wykonywane było 

malarstwo ścienne o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2, gdzie wartość malarstwa ściennego wynosiła 

nie mniej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);  

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

00/100 złotych); 

c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, w zakresie której wykonana była fasada aluminiowo- szklana o powierzchni 120 m2; 

d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie 

budynku, w zakresie której wykonany był dach o konstrukcji aluminiowo- szklanej. 

 

Użyte przez Zamawiającego pojęcia: budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, budynek należy 

rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r.  

W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/ malarstwa ściennego wykazanych przez wykonawcę 

wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni 

kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego 

postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs 

średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.   

1.2. Osoby skierowane do realizacji zadania:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji 

zamówienia osoby, które spełniają następujące wymagania:  

a) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane  do 

kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń. 
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Ponadto osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy powinna posiadać 

doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi w zakresie remontu lub budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto każda 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych);  

b) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane  do 

kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej oraz kwalifikacje,  o 

których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „robotami budowlanymi 

kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która 

przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”;  

c) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane   

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

d) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane  do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.; 

e) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika prac konserwatorskich, posiadającą kwalifikacje,  o 

których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „Pracami konserwatorskimi, 

pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach 

wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która 

po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów 

magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w art. 14a ust. 2”. 

  

Zamawiający informuje, iż doświadczenie będzie liczone jako rzeczywiste pełnienie funkcji na 

poszczególnych budowach/ w poszczególnych pracach, w związku z czym przy obliczaniu nie będzie 

brane pod uwagę pełnienie funkcji w tym samym czasie na różnych budowach/ w różnych pracach.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem wykazania przez osobę skierowaną 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub/i 

doświadczenia zawodowego lub/i wykształcenia.   

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza 

odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

65).  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset 00/100 złotych);  

2. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:   

a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;  

b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  

c. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

•zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

•sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

•zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

•czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

d. W  odniesieniu  do warunków  dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych 

 lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

podmioty  te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

  

V. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

a) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów;  
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b) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

c) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,  

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

d) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych;  

e) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym,  co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

f) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

g) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia. 

 

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, z którym jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i 

przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WYKONAWCY SKŁADAJĄ WRAZ Z OFERTĄ W CELU 

POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia składa wraz z ofertą:  

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia  z 

ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Zapytania Ofertowego);  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  

w rozdziale VI pkt 1a Zapytania Ofertowego.  

b) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych  za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami  na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

c) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania 

Ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie,  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

d) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego;  

e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1c Zapytania Ofertowego;  
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Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w rozdziale IV 

pkt. 2a Zapytania Ofertowego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1e Zapytania Ofertowego.  

  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1e- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

  

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2b Zapytania Ofertowego; jeżeli 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać  na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów.   

2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VI Zapytania Ofertowego, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych 

baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. UWAGA: Adresy internetowe 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wykonawca wskazuje w Formularzu Ofertowy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w 

rozdziale VI Zapytania Ofertowego, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający  w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w rozdziale IV i V Zapytania Ofertowego, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. UWAGA: Sygnaturę lub/i nazwę 

postępowania wykonawca wskazuje w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego.  

  

VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

a) Kryterium 1: Cena oferty brutto- C, Waga – 60 %  

Opis sposobu oceny: Ilość punktów „C” = Najniższa cena oferty brutto / Cena oferty badanej brutto x 

60 % x100 pkt.  
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W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

b) Kryterium 2: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie – R; Waga 

- 40 %  

Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie wynosi 36 

miesięcy.  

Ocena punktowa w ramach kryterium Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty 

konserwatorskie dokonana zostanie na podstawie poniższej tabeli:  

Okres  gwarancji  na  roboty  

budowlane i roboty konserwatorskie  

Punkty  

36 miesięcy  0  

48 miesięcy  20  

60 miesięcy  40  

  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 

okresu udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie, Zamawiający do obliczeń 

przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.    

2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:  

P = C+R  

Gdzie:  

P – Łączna liczba punktów przyznanych ofercie  

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”  

R – punkty uzyskane w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty 

konserwatorskie”  

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
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wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) Oczywiste omyłki pisarskie;  

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego, - niezwłocznie 

zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

  

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą) i 

słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki VAT.  

2. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na 

sfinansowanie zamówienia.  

3. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 22 lipca 2016 

r.  o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1265), oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 

2016 r. poz. 934) wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości 

minimalnej stawki godzinowej.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.  

IX. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać:  

a) w formie pisemnej pod adresem: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie,  ul. Piłsudskiego 

9, 33-100 Tarnów  

2. Oferty należy złożyć do 6 września 2019 roku do godz. 12:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w postępowaniu na 

Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach projektu pod nazwą: 

„Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 

towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, 

zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.” – nie otwierać przed 6 września 2019 roku, godz.  

13:00.”  

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 6 września 2019 roku, godz. 13:00 w Kongregacji Oratorium św. 

Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów.  
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium, obejmującym okres związania ofertą, w wysokości:  

35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych).  

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.  Nie wniesienie wadium, 

w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie 

skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy.  

3. Wadium może być wnoszone:  

3.1 w pieniądzu   

3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym,  

3.3 w gwarancjach bankowych,   

3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).  

  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów, BOS 1 Oddział 

w Tarnowie, nr rachunku 29 1540 1203 2053 4280 3731 0002 z podaniem tytułu „Wadium w 

postępowaniu na Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania  w ramach 

projektu rewitalizacji”. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.  

5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, przy czym należy pamiętać,  że 

wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie  w 

dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt 3.3.2.- 3.3.5., z uwagi na obowiązek 

zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach:   

a) oryginału, który nie będzie w sposób trwały związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie,  

b) kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, którą można w sposób 

trwały związać z ofertą.   
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7. Wadium, o którym mowa w pkt 6 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela  do 

bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie 

związania ofertą, w następujących okolicznościach:   

a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w rozdziale XII pkt 11 i 12, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o 

których mowa w rozdziale IV pkt 1 i rozdziale V pkt 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale VII pkt 6, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

  

8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 

ich siedzib, przy czym, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się 

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) - informacja identyfikująca podmioty, 

których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

3) kwotę gwarancji,  

4) termin ważności gwarancji  

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, gdy Wykonawca:  

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub   

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale XII pkt 11 i 12, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 i rozdziale V pkt 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

rozdziale VII pkt 6, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

d) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt 6.  

10. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego".  
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11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7a.  

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę.  

  

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT/ INFORMACJE OGÓLNE W TYM ZMIANA I WYCOFANIE 

OFERTY  

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.   

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Formularz Ofertowy należy złożyć na jednym wspólnym formularzu.   

2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami Zapytania Ofertowego. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 

pismem odręcznym.  

6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.  

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed 

terminem składania ofert.  

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym.  
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9. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późń. 

zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia.  

10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.   

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych zgodnie z treścią rozdziału VI Zapytania Ofertowego 

dokumentów i oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI Zapytania Ofertowego.  

14. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

XIII. ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY  

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym;  

2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w rozdziale VII pkt 6.3 Zapytania Ofertowego;  

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę 

nieupoważnioną;  

5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

6) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w rozdziale X pkt 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą;  

8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.  

XIV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.  
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2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt.  

1.  

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (stosowne 

pełnomocnictwo winno być załączone do oferty).  

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) 

zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV. PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile te są znane 

na tym etapie).  

4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada 

za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania. Powyższe dotyczy 

także podmiotu na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot 

udostępniający zasób zobowiązany jest do zrealizowania robót, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia  

o wynikach postępowania, w szczególności o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone w Bazie 

Konkurencyjności i na stronie internetowej na której zostało opublikowane Zapytanie Ofertowe.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie zgodnie z zapisami 

projektu umowy (§16), do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu 

jej zawarcia, w wysokości 5% wartości ceny brutto podanej w ofercie.  
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3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o 

wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi wolę 

zawarcia umowy po upływie tego terminu.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

5. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  w 

sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 

kryteriów oceny ofert.  

6. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane 

egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.  

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym),  a w 

przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – zawarł  z nim 

umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.  

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) dostarczenia Zamawiającemu kserokopii uprawnień oraz kopii aktualnego zaświadczenia  o 

przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub inne równoważne dokumenty 

dla osób, o których mowa w rozdziale IV Zapytania Ofertowego, które będą skierowane do 

realizacji zamówienia,  

b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenia zamówienia- jeżeli dotyczy;  

d) dostarczenia kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną;  

e) dostarczenia Zamawiającemu pełnomocnictwa upoważniającego do zawarcia umowy, jeżeli 

umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę inne niż osoby podpisujące 

ofertę;  

f) dostarczenia harmonogramu rzeczowo- finansowego.  

  

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY   

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie  z 

postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).  
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XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny 

lub gdy:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny oferty 

najkorzystniejszej,  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może zostać 

uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.  

  

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

zał. nr 1- Formularz Ofertowy  

zał. nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

zał. nr 3- Wykaz osób  

zał. nr 4- Wykaz robót budowlanych  

zał. nr 5- Projekt umowy  

  

  


