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Instytut Zdrowia i Urody 

Barbara Salamandra       
ZO-01/16/1 

PROCEDURA  

                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                    F-01     

                                     W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE   

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE                         

na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu. 

 

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.instytutsalamandra.pl : 09/08/2016 
(dd/mm/rrrr)

 

Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu wykonawcom: 09/08/2016 (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1. NAZWA I ADRES 

Nazwa: Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra 

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 113                                                                       Kod pocztowy: 60-313 

Miejscowość: Poznań Powiat: Poznań Województwo: wielkopolskie 

NIP: 781-106-08-67 REGON: 362161286 

Tel.: +48 660739144 Faks: +48 618201351 

Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.instytutsalamandra.pl  

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorca, osoba fizyczna, nie zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych / tekst jednolity z 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 

I.3. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM - KONTAKTOWY 

Nazwa: Usługi Doradcze Piotr Jęcka 

Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 2/3                                                                 Kod pocztowy: 78-600 

Miejscowość: Wałcz Powiat: wałecki Województwo: zachodniopomorskie 

Tel.: +48 604128749 Faks: +48 672582286 

E-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl  

 

 

http://www.instytutsalamandra.pl/
http://www.instytutsalamandra.pl/
mailto:piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
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I.4. Tytuł Projektu: „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu 

zabiegowego oraz fitness” 

I.5. Numer Projektu: RPWP.01.05.02-30-0325/15 

 

I.6. Informacja o ogłoszeniu 

I.6. 1) Nazwa projektu: ”Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz 

fitness” 

I.6. 2) Status ogłoszenia: Procedura wyboru wykonawcy w toku  

I.6. 3) Tytuł zamówienia: „Prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy                

i dostosowanie go do prowadzenia działalności gospodarczej” 

I.6. 4) Numer ogłoszenia: ZO-01/16/1 

I.6. 5) Termin składania ofert 

 Data: 24/08/2016 (dd/mm/rrrr)   do godziny: 10:00                                                                            

I.6. 6) Miejsce i sposób składania ofert  

Ofertę należy złożyć w biurze firmy Usługi Doradcze Piotr Jęcka, adres ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600, w dni robocze                  

w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Usługo Doradcze Piotr Jęcka, ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz. 

Oferta musi wpłynąć do dnia 24.08.2016 r do godz. 10:00. 

I.6. 7) Termin otwarcia / upublicznienia ofert 

 Data: 24/08/2016 (dd/mm/rrrr)   o godziny: 10:10                                                                            

I.6. 8) Miejsce otwarcia / upublicznienia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy Usługi Doradcze Piotr Jęcka, adres ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz. Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 24.08.2016 r. o godz. 10.10.  

I.6. 9) Adres e-mail na który należy przesłać ofertę 

Nie dotyczy 

I.6. 10) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Piotr Jęcka 

I.6. 11) Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 113, na budynek usługowy i dostosowanie go do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności studia urody i klubu fitness. 

I.6. 12) Kategoria ogłoszenia: roboty budowlane 

I.6. 13) Podkategoria ogłoszenia: roboty budowlane 

I.6. 14) Miejsce realizacji zamówienia: 

 Województwo: wielkopolskie 

 Powiat – nieobligatoryjne: Poznań 

 Miejscowość: Poznań 

SEKCJA II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

II.1. Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

Zamawiający dopuszcza  / nie dopuszcza  możliwość/ci składania ofert częściowych. 

II.2. Cel zamówienia 

Celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Zamawiającego 

II.3. Przedmiot zamówienia, wielkość lub zakres 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 113, na budynek usługowy i dostosowanie go do 
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prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności studia urody i klubu fitness. 

1.1. Charakterystyka budynku: 

Budynek wolnostojący w zabudowie jednorodzinnej – nastąpi zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowy. 

Budynek wybudowany w latach 1936-1939r. Jest to bryła na planie prostokąta z ryzalitem i balkonami od strony 

ogrodu. Przykryty dachem płaskim na konstrukcji drewnianej, krytym papą. Budynek posiada 4 kondygnacje – 

piwnicę, 2 kondygnacje mieszkalne oraz poddasze nieużytkowe – strych. Wysokość budynku 10,09m. 

1.2. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpi przebudowa układu pomieszczeń w budynku, dostosowanie części 

piwnicznej do celów działalności gospodarczej, jak również zagospodarowanie na cele użytkowe poddasza.    

1.3. Po dokonaniu wszelkich zmian związanych ze zmianami układu przestrzennego pomieszczeń w budynku, 

zagospodarowaniem poddasza oraz piwnicy, planuje się uzyskanie następujących powierzchni użytkowych: 

 powierzchnia użytkowa piwnicy (sale do ćwiczeń, szatnie i pomieszczenia gospodarcze) – 122,17m2, 

 powierzchnia użytkowa parteru (bez klatki schodowej) (gabinety zabiegowe, pomieszczenia socjalne) – 126,63m2, 

 powierzchnia użytkowa piętro (gabinety zabiegowe) – 119,90m2, 

 powierzchnia użytkowa poddasza – 47,97m2. 

1.4. Zakres prac przedstawiono poniżej: 

Prace wewnątrz budynku 

 przygotowanie wnętrza do prac wykończeniowych, 

 przebudowa ścianek wewnętrznych, dostosowanie układu pomieszczeń do nowego zapotrzebowania lokalowego 

pod kosmetykę, kosmetologię i odnowę biologiczną, 

 wykonanie instalacji wod-kan, ogrzewania, instalacji gazowej, zaopatrzenia kotłowni w nowy kocioł gazowy z 

zasobnikiem. Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji alarmowej, 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

 wyposażenie pomieszczeń w niezbędną armaturę do prawidłowego funkcjonowania obiektu, 

 wykonanie stolarki drzwiowej oraz montaż parapetów, 

 wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku dla niepełnosprawnych, 

 wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów obowiązujących przepisów  prawa 

budowlanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania w zakresie p.poż, sanepid, BHP, 

 prace wykończeniowe wewnątrz budynku takie jak; tynki, szpachlowanie, malowanie, okładanie ścian płytą 

kartonowo gipsową, okładanie glazurą, wylewanie posadzek i układanie podług oraz inne prace nie wymienione                       

a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Prace na zewnątrz budynku: 

 wykonanie podjazdów, dojść, wraz z miejscami postojowymi, 

 wykonanie podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych. 

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia jego opis oraz zakres prac stanowiących przedmiot 

zamówienia określają „Dokumentacja Projektowa” oraz „Pozwolenia” stanowiące załącznik nr 3 oraz 4 do 

ogłoszenia o zamówieniu. 

II.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

Główny przedmiot - nazwa kodu CPV 

 Roboty budowlane   

 

45000000-7 

Dodatkowe przedmioty zamówienia - nazwa kodu CPV  

 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 Roboty remontowe i renowacyjne 

 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 Instalacje centralnego ogrzewania 

 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 Roboty instalacyjne gazowe 

 Kładzenie płytek 

 Pokrywanie podłóg i ścian 

 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

45210000-2 

45453000-7 

45332300-6 

45332200-5 

45331100-7 

45331200-8 

45333000-0 

45431000-7 

45430000-0 

45432000-4 

45233226-9 

45311200-0 

II.5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy. Termin 

realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący. 

Określony w ofercie termin ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie,                    

a liczony od dnia zawarcia Umowy („Termin realizacji”). 
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II.6. Informacje dotyczące ofert częściowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych  

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         

z odrębnych przepisów 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  

określonej działalności. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 

potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia 

kompetencji lub uprawnień. 

III.2.  Sytuacja ekonomiczna 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej. Dla uznania, że wykonawca 

spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia                 

o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji ekonomicznej 

III.3.  Sytuacja finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku sytuacji finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia 

warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia                            

o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia sytuacji finansowej. 

III.4.  Zdolność techniczna 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej. Dla uznania, że 

wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. 

oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej. 

III.5.  Zdolność zawodowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej. Dla uznania, że 

wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. 

oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności zawodowej.  

III.6. Dodatkowe warunki 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

1) 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 art. 6.1. Zapytania Ofertowego 

(SIWZ). 

2) Zamawiający żąda aby, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

 zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6.1. Zapytania Ofertowego 

(SIWZ). 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa z art. 6.1. 

Zapytania Ofertowego (SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument te 

potwierdza 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. 

SEKCJA IV: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 21. PROCEDURY    

IV.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków ubiegania się o zamówienie, o których 

mowa w art. 20.4. Procedury wykonawca składa: 

 wraz z ofertą, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi wstępne potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów, z takim 

zastrzeżeniem, iż jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający 

zażąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów, o którym mowa w art. 5.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ).       

IV.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 21. Procedury, wykonawca składa: 

 wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi wstępne potwierdzenie 

braku podstaw do wykluczenia, 

 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów.       

IV.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa                

w art. 27.8. Procedury, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 21.1. pkt 12) Procedury. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

IV.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Nie dotyczy 

SEKCJA V: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE SPEŁNIAJĄ OKREŚLONE PRZEZ 

ZAMAWIAJACEGO WYMAGANIA    

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez 

Zamawiającego wymagania, Zamawiający może zażądać od wykonawcy niżej wymienionych dokumentów: 

 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone 

przez Zamawiającego wymagania od wykonawcy, którego oferta zastała oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający 

może zażądać niżej wymienionych dokumentów:   

W przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów lub rozwiązań technologicznych równoważnych, 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zażąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających równoważność 

oferty – jeżeli zastosowano rozwiązanie równoważne. 

SEKCJA VI: INNE DOKUMENTY    

Inne dokumenty niewymienione w Sekcji IV albo V: 

Na ofertę składa się: 

 Formularz ofertowy - załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu; 

 Oświadczenie, o którym mowa w art. 6.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ);  

 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest 

osoba / osoby upoważniona/e na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            

o działalności gospodarczej. Dokument, pełnomocnictwo należy przedstawić w formie pisemnej; 

 Dowód wpłaty wadium; 

 Oświadczenia i dokumenty nadesłane przez wykonawcę po terminie składania ofert, a których obowiązek złożenia 

wynika z zapisów Ogłoszenia o zamówieniu lub Zapytania Ofertowego (SIWZ).     

SEKCJA VII: WARUNKI ZMIANY UMOWY    

 przewiduje się /  nie przewiduje się, zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków dopuszczalności tych zmian   

1) Wzór umowy o roboty budowlane, którą Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

2) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Określenie warunków zmian umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zawiera w art. 13. Wzoru umowy o roboty budowlane. 

4) Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być 

wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 
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SEKCJA VIII: ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE    

1) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.   

2) Zamawiający może udzielić wykonawcy wyłonionemu w trybie Zapytanie Ofertowe zamówień publicznych 

uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej   

z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz 

możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie  

z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie procedury wyłonienia wykonawcy. 

3) Zamawiający może udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych 

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia 

publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego 

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie procedury wyłonienia wykonawcy. 

SEKCJA IX: OCENA OFERT    

Najniższa cena                                                                                                                      

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia                                          

Kryteria  

A. Cena (C)  

B. Termin Realizacji (T) 

C. Okres gwarancji jakości (G)  

Znaczenie 

70% 

20% 

10% 

Opis sposobu przyznawania punktacji 

A. Oferta z najniższa ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 70 punktów. 

Następne wg wzoru: 

               Cena z najniżej wycenionej oferty 

(C) =  --------------------------------------------------   x 70  =   ilość punktów 

                                                  Cena badanej oferty 

B. Oferta z najkrótszym terminem realizacji, wyrażonym w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących 

po sobie otrzymuje 20 punktów. 

Następne wg wzoru: 

          Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji 

(T) =  -----------------------------------------------------------------   x 20  =   ilość punktów 

                              Ilość dni z oferty badanej 

C. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości na roboty budowlane, wyrażonym w pełnych miesiącach 

licząc od daty odbioru końcowego otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

                              Ilość miesięcy z oferty badanej 

(G) =  -----------------------------------------------------------------   x 10  =   ilość punktów 

         Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji  

Sposób porównywania i oceny ofert: 

i. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu                  

o zamówieniu i Zapytaniu Ofertowym (SIWZ). 

ii. 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 niższą ceną, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

iii. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 
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SEKCJA X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ    

Okres w dniach: 60 od ostatecznego terminu składani ofert    

SEKCJA XI: WYKLUCZENIA    

Art. 21.1. Procedury 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:   

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 21. pkt 2) Procedury;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                      

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;  

5) wykonawcę, 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;  

6) wykonawcę, 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;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje 

poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 

osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U.   z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Art. 21.2. Procedury 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo                                        

z Zamawiającym.        

21.2.1. 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 przeprowadzeniem 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli, 

e) pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Art. 21.3. Procedury 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

1) 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 
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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);  

2) 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; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 21.3. pkt 4) 

Procedury;  

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

7) 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, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21.1. pkt 4) Procedury, 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.  

SEKCJA XII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

XII.1. WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy polskich złotych 

00/100). 

2) Jeżeli wykonawca wniesie wadium w walucie obcej, do przeliczenia wartości wadium na PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs tej waluty do PLN z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, 

podany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku takiego kursu przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na podstawie ostatniego 

obowiązującego, przed dniem zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, średniego kursu tej waluty, podanego 

przez Narodowy Bank Polski. 

3) Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 24.08.2016 r. do godz. 10.00. 

4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.               

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 359). 

XII.2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Informacja na temat ZNWU (jeżeli dotyczy): 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XII.3. ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, UNIEWAŻNIENIE 

POSTĘPOWANIA 

Czy przewiduje się zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu  

   tak      nie  

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania  

   tak      nie  

Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
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3) w przypadkach, o których mowa w art. 27.18. i 27.19. Procedury, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

przyznawane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

XII.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

XII.4.1) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania ogłoszenia, warunków udziału w postępowaniu   

Ogłoszenie o zamówieniu, Zapytanie Ofertowe (SIWZ) upublicznione zostały na stronie internetowej www.instytutsalamandra.pl  

oraz dostępne są do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków 

technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz 

każdego dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00 

XII.4.2) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania Procedury zawierania umów 
Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś 

Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, oznaczona symbolem P-01/16 

została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.instytutsalamandra.pl oraz dostępna jest do wglądu lub 

pobrania na wniosek w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 

utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz, każdego dnia roboczego od 

godz. 9.00 do godz. 14.00. 

XII.4.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczono:  

Ogłoszenie o zamówieniu, Zapytanie Ofertowe oraz Procedurę zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 

1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów 

gospodarki regionu: www.instytutsalamandra.pl  

XII.4.4) Informacje dodatkowe  
Zamówienie nie podlega przepisom: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity z 2015 r. (Dz.U. 2015 r., poz. 2164), 

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94/65, 28.03.2014), 

3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień przez podmioty działające 

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 

94/243, 28.03.2014), 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, (Dz.Urz. UE L 94/1, 

28.03.2014). 

XII.4.6) Załączniki do ogłoszenia 

1) Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś 

Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 
1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, 

2) Zapytanie Ofertowe, 

3) Dokumentacja Projektowa, 
4) Pozwolenia, 

5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

6) Formularz ofertowy, 
7) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

8) Wzór umowy o roboty budowlane. 

 

* niepotrzebne skreślić 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
Piotr Jęcka 

……………………………. 
(podpis upełnomocnionej osoby) 
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