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I. Zamawiający, nazwa zamówienia i tryb jego udzielenia
1. Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 68-100
Żagań, ul. Kożuchowska 5, tel. (68) 368 19 28, fax. (68) 367 04 86, email:
biuro@galwanizernia.pl, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie
zadania pod nazwą „Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby
Laboratorium Badań Powłok Galwanicznych”.
2. Postępowania
prowadzone
jest
w
formie
zapytania
ofertowego
zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia realizowanego w ramach Projektu
„Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia laboratorium dla badań innowacyjnych powłok
galwanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020 Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje,
Poddziałania nie dotyczy.

II. Informacje ogólne o postępowaniu
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych
w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi
uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
3. Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej
Zamawiającego
oraz
w
bazie
konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl) i pobierane jest samodzielnie przez
wykonawców. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania
będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanych stronach internetowych. Przed terminem
składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie
folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi
wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów
odpowiada wykonawca.
4. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności
podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty,
odpowiedzi na wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników
postepowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych
czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.
5. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na
składanie
ofert,
oświadczeń
i
innych
dokumentów
ani
na
korespondencję
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w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski dokonane przez
tłumacza przysięgłego.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną albo wspólną z innym wykonawcą
(wykonawcami).
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone na część zakresu
zostaną odrzucone, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa
części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok
Galwanicznych.” Zamówienie obejmuje między innymi:
 wykonanie robót budowlanych;
 prace ziemne polegające na odsłonięciu ścian fundamentowych;
 wykonaniu izolacji oraz okładzin ścian z płyt betonowych;
 demontaż starych warstw tynkarskich na elewacji;
 wykonanie nowego wykończenia elewacji parteru z płyt betonowych;
 wykonanie nowej elewacji systemowej o konstrukcji stalowej z oknami lustrzanymi;
 demontaż warstw podłogowych w korytarzu;
 wykonanie ławy fundamentowej pod słupy podpierające schody;
 wykonanie przebudowy oraz budowy nowych wewnętrznych ścian działowych (roboty
murarskie);
 wykonanie schodów na nowe piętro;
 wykonanie nowych warstw podłogowych oraz ściennych wewnątrz budynku;
 tynkowanie i malowanie ścian;
 wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych;
 wykonanie nowych warstw podłogowych z płyt gresowych;
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 wykonanie robót instalacyjnych i wyposażenia toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych
na parterze z przestrzenią manewrową 150cm;
 demontaż warstw wierzchnich pokrycia dachowego;
 wykonanie nowej konstrukcji stropu nad parterem (wieniec żelbetowy, płyta stropowa z
nadwieszeniem w części frontowej);
 wykonanie konstrukcji i murowanie ścian wewnętrznych działowych;
 montaż przeszklenia zewnętrznego systemowego;
 wykonanie termoizolacji zewnętrznych warstw ściennych z płyt betonowych;
 budowa zadaszenia nadbudowy w formie stropodachu z pokryciem;
 wykonanie pokrycia dachowego ze spadkiem;
 montaż odwodnienia systemowego;
 wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją pomieszczeń do wytwarzania
wody destylowanej, demineralizowanej, sprężonego powietrza, acetylenu, budowa
odciągów do dygestorium;
 montaż elementów instalacyjnych pod dachem;
 roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z dostosowaniem obiektu i
pomieszczeń hali nr 1 w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury B + R;
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modernizacja pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych do prowadzenia
działalności B + R;
zagospodarowanie terenu przyległego;

Zamówienie obejmuję przebudowę istniejącego obiektu (w warunkach czynnego zakładu)
dostosowującą budynek do projektowanych prac rozwojowych, ściśle według załączonej dokumentacji
technicznej. W szczególności, w przypadku innych postanowień, Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić stopień wpływu robót budowlanych na bieżącą produkcję, w celu jego zminimalizowania.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich okoliczności wskazanych w treści
zapytania ofertowego (wraz z dokumentacją techniczną), włącznie z konsekwencjami wskazanych tam
zapisów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz specyfikacje techniczne, które stanowią załącznik nr 5 (dokumentacja techniczna) do
niniejszego zapytania ofertowego.
Kody wg CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowania
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
2. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej.
3.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć i uzgodnić z
Zamawiającym harmonogram rzeczowo- finansowy wykonywania robót. Harmonogram
rzeczowo – finansowy powinien zostać opracowany na takim stopniu ogólności, który pozwoli
na regulowanie płatności częściowych. Z uwagi na specyfikę zamówienia polegającą na
wykonaniu zamówienia w warunkach czynnego obiektu, w którym w sposób ciągły odbywa się
produkcja Zamawiający może żądać wprowadzania zmian w organizacji robót, które
pomniejszą negatywny wpływ na możliwość funkcjonowania zakładu w czasie budowy.
Złożenie oferty przez wykonawcę jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez
zamawiającego materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego, BHP oraz innymi.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953 z późn. Zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.
7. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny
być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej.

IV. Możliwość zastosowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych niż opisywane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania o parametrach nie
gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu stosownych dokumentów, pokazujących, iż proponowany przez niego
element zamienny spełnia określone wymagania zarówno pod względem technicznym
i jakościowym. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne
pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany materiałów na rozwiązanie równoważne, w
tym poniesie wszelkie koszty wynikające z tych zmian.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je
traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub
znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
• ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod
kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
• nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych
rozwiązań.
Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych
określają wymagany standard, jakości towarów i usług.
V. Wymagania dotyczące gwarancji

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty
budowlane na okres wskazany w formularzu ofertowym. Dokładne warunki gwarancji zostały
opisane w umowie, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia i materiały
na okres nie mniejszy niż okres gwarancji udzielony przez producenta.

3. Długość okresu gwarancji na roboty budowalne stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zaoferowanie gwarancji o krótszym
terminie stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty, jako niezgodnej z zapytaniem
ofertowym.

4. Zamawiającemu przysługuje pełne uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające
z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
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5. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w
okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. W związku z powyższym,
Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ewentualne koszty powstałe w związku z
dokonywanymi przeglądami gwarancyjnymi.

VI. Termin realizacji umowy
Termin zakończenia realizacji umowy - 30 listopada 2019 r.
Wykonawca może zaoferować krótszy, wiążący dla niego, termin realizacji zamówienia tj.
15 listopada 2019 r. (kryterium oceny ofert)
Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy.

VII.

Wymagania dodatkowe dotyczące realizacji umowy

1.

Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa.

2.

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie
dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto
muszą spełnić wymagania określone w zapytaniu.

3.

W ofercie należy podać listę podmiotów wykonujących zlecenia jako podwykonawcy, zakres
robót powierzonych podwykonawcy, przy czym brak tej informacji oznacza, że wykonawca nie
będzie podzlecał żadnej części zakresu objętego zamówieniem. W przypadku zmiany decyzji
w zakresie podwykonawstwa wymagany jest pisemny wniosek Wykonawcy wraz
z
uzasadnieniem potrzeby podzlecenia części prac.

4.

Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę
ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (OC) kontraktowej i deliktowej za szkody
osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód, z limitem nie mniejszym niż
1.500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

VIII.
1.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu, , tj. warunki dot.:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę
budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
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polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego.
Doświadczenie to wykazane będzie poprzez wskazanie wykonanej usługi z podaniem jej
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie robót (np. referencje);
2.

3.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE
SPEŁNIA.
O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest
prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który
pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa
polskiego. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

IX.

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. 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
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
X.

Zmiany w treści zapytania ofertowego oraz udzielanie wyjaśnień przez
Zamawiającego

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
pocztą elektroniczną, faksem albo pisemnie.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do siedziby Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Wnioski złożone po tym terminie
Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
4. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania
wniosków.
5. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytania bez
ujawniania źródła zapytania.
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6. We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą
kontaktować się z następującymi osobami:
Ryszard Chodorowski – Prezes Zarządu- mail: zarzad@galwanizernia.pl, tel. 68 368 19 28
Danuta Chodorowska – Wiceprezes Zarządu- mail: zarzad@galwanizernia.pl, tel. 6836819 28
Magdalena Talkowska – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
- mail: biuro@galwanizernia.pl, tel. 68 368 19 28

XI.

Opis sposobu sporządzenia oferty

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz inne dokumenty i oświadczenia wskazane w
treści niniejszego zapytania ofertowego. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię
dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu.
3. Wykonawca przygotowuje swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część
załącznikami, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według instrukcji wskazanych
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta musi być trwale zszyta, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do
pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne
nie będą rozpatrywane.
5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania
zamówienia.
7. Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy, powinny
spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz
zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentacji konsorcjum,
3) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

8

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać
warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone przez Zamawiającego w
niniejszym zapytaniu ofertowym,
6) oferta złożona przez spółkę cywilną, powinna spełniać warunki przewidziane dla ofert
wspólnych,
7) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru,
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną,
b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz robót, wykaz osób,
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie przez np.
pełnomocnika konsorcjum).
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

8. Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w
zaklejonej, nienaruszonej kopercie albo nieprzezroczystym opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kopertę należy zaadresować do
Zamawiającego i opatrzeć nazwą w następujący sposób:
„Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok
Galwanicznych”
00
nie otwierać przed 27.02.2018 godz. 14
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XII.

Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
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XIII.

Miejsce i termin składania ofert
00

1. Oferty należy składać do dnia 27.02.2018 do godz. 14 w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań
2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Za
dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera odpowiada Wykonawca.
3. Każdy Wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może wycofać
swoją ofertę lub zmienić jej treść. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy
pisemnej, z zachowaniem formy właściwej dla składania oferty. Zmieniona oferta powinna
zawierać słowo „Zmiana” na formularzu oferty oraz datę jej sporządzenia.
4. Oferty złożone po terminie lub złożone bez zachowania właściwej formy określonej niniejszym
zapytaniem ofertowym, zostaną zwrócone bez otwierania.

XIV.

Odrzucenie oferty

1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania,
b) Ich treść nie odpowiada treści Zapytania,
c) Są niezgodne z przepisami prawa,
d) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający
o wyniku postępowania.

XV.

zawiadomi

wykonawców

w

piśmie

informującym

Kryteria i sposób oceny oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:

Kryterium
1. Cena
2. Gwarancja i rękojmia
3. Termin realizacji

Waga
kryterium
80 %
10 %
10%

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Kryterium 1 – Cena
Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego
wzoru:
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Cena najniższa
-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 80 %
Cena oferty ocenianej
Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium 2 – Gwarancja i rękojmia
Zamawiający w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie przyznawał punkty za
deklarowany okres rękojmi i gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi w okresie:
- 36 miesięcy, licząc od dnia protokołu odbioru końcowego – Zamawiający przyzna 0 pkt.
- 60 miesięcy, licząc od dnia protokołu odbioru końcowego – Zamawiający przyzna 10 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji i rękojmi w sposób precyzyjny. W
przypadku, gdy okres rękojmi i gwarancji będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego
ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane zamówienie zaoferowane przez
Wykonawcę nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy oraz nie mogą być dłuższe niż 60 miesięcy.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji lub brak informacji w tym zakresie w ofercie,
spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okresy gwarancji jakości dłuższe
niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Gwarancja będzie miał zastosowanie okres 60
miesięcy, jako okres maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Maksymalna liczba
punktów, zostanie przyznana za udzielenie gwarancji 60 miesięcznej. Bieg okresu gwarancji
jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego i
bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Kryterium 3 – Termin realizacji
Zamawiający oceni oferty preferując najkrótszy termin realizacji zamówienia, i przyznając
punkty wg poniższego:
- realizację w terminie do 15 listopada 2019 r. – 10 pkt,
- realizację w terminie do 30 listopada 2019 r. – 0 pkt.
2. Komisja przetargowa ocenia oferty, sumując iloczyny uzyskane przez oferty w
poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób
zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

XVI.

Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z możliwości złożenia ofert wyklucza się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z
zamawiającym. 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:
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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.

XVII.

Informacja o zakończeniu postepowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na swojej stronie internetowej
informację o wyniku postępowania.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach
postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w
postępowaniu.

XVIII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, winien najpóźniej na jeden dzień przed
podpisaniem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub w kilku z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 (Dz.U. 2016 poz. 359).
2. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji / poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
do wysokości określonej w gwarancji / poręczeniu kwoty, nieodwołalnie
i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji /
poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
2) postanowienie, iż żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków
umowy lub w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między
Zamawiającym, a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od
odpowiedzialności wynikającejz gwarancji lub poręczenia,
3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o
takiej zmianie, uzupełnieniu, czy modyfikacji,
4) termin obowiązywania gwarancji / poręczenia,
5) miejsce i termin zwrotu gwarancji / poręczenia.
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Przed złożeniem zabezpieczenia, treść gwarancji / poręczenia zaleca się uzyskanie
akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieprzyjęcia gwarancji nie spełniającej wymogów
Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje / poręczenia te podlegać muszą prawu
polskiemu. Wszystkie spory odnośnie gwarancji / poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z
prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wyrazi zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia na inną formę wskazaną w ust. 1 pod warunkiem zachowania ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane jest
na rachunku bankowym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w
pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zwrot 70 %
kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania końcowego i
bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych. Kwota odpowiadająca 30 % kwoty
wpłaconej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowić będzie z kolei
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i pozostawać będzie w dyspozycji
Zamawiającego przez cały okres obowiązywania rękojmi za wady.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych
roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego
wykonania umowy.
XIX.

Pozostałe informacje

1. Powyższe zapytanie ofertowe zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej
z wybranym w postepowaniu wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) Do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
2) Zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
3) Odwołania postępowania do momentu upływu terminu składania ofert,
4) Unieważnienia postepowania, jeśli:
a. Cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie
leży w interesie Zamawiającego;
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w powyższej liście skutkować będzie
odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Uwaga: Zamawiający nie przewiduje procedury
wezwania do uzupełnienia ofert niekompletnych. Przewiduje się jedynie możliwość udzielenia
wyjaśnień w sytuacji gdy oferta budzi wątpliwości, pod warunkiem, że udzielając wyjaśnień
wykonawca na zmierza do zmiany treści oferty lub wartości ocenianych jako kryteria oceny
ofert (cena).
XX.

Warunki zmiany umowy

13

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy o zamówieniu zawartej z
Wykonawcą, będącej rezultatem niniejszego postępowania, w przypadku następujących warunków:
Postanowienia ogólne dotyczące możliwości zmiany umowy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w niniejszym zapytaniu oraz
określił warunki takiej zmiany. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych
warunkach:
1.

Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy:
a)
spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczególności w przypadkach:

klęski żywiołowej,

uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

niewypałów i niewybuchów,

badań archeologicznych,

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności
istnienie
podziemnych
sieci,
instalacji,
urządzeń
lub
nie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
b)
w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w
określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do
usunięcia skutków tego działania,

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej
(o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten
musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie
niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i
potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w
których te warunki wystąpią.
c)

d)

w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a
niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
Przewiduje się także zmianę terminu wykonania zamówienia:
a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania
przyrody - np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy
ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre
zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej
bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych; termin realizacji
będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na
usunięcie skutków działania tej siły,
b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są
czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji
będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,
jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne
usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z
zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca
niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy
- termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
usług/czynności,
w przypadku wystąpienia błędów projektowych w dokumentacji, a także w
przypadku
opóźnień
wywołanych
działaniem
lub
zaniechaniem
Zamawiającego - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do
wykonania tych usług/czynności,
w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie
Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac
lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego) – termin realizacji będzie
przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie
przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń
właściwych organów,
w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia
okoliczności związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających
wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian
przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji
może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania
koniecznych zmian;
jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego
orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie
przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy
może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego,
lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,
jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o
dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn
obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może
zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego
zgody na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie przedłużenie
służy poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane
dla Zamawiającego),
jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a
zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać
zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej
warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w
szczególności
podziemne
sieci,
instalacje,
urządzenia
lub
niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp.,
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji
może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających
z nowych warunków.
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l.

2.

3.

4.

5.

Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w
dokumentacji technicznej zadania i zaistnieje potrzeba dokonania
dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych to termin wykonania może zostać
przesunięty o czas w jakim musiało nastąpić wstrzymane robót budowlanych
lub wystąpiło zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych
prac.

Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego,
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający nie przewidział, a które
są niezbędne z punktu widzenia celów projektu, przepisów i sztuki budowlanej.
Zmiana wynagrodzenia brutto:
a) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane),
b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych,
c) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT
d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli te
zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany dotyczące podwykonawców:
a) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do
realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
PZP (per analogiam) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
b) Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części zamówienia dla których
wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców.
c) Dopuszcza się (na zasadach wskazanych we wzorze umowy – załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego) wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że
w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez
podwykonawców.
d) Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o
zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Wzoru Umowy z
Podwykonawcą do zatwierdzenia.
Inne zmiany
a) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych,
zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje
finansujące projekt;
b) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności
umowy o dofinansowanie projektu;
c) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie
powodujących zmiany celu i istoty Umowy;
d) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została
ona zawarta;
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Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3, 4, 5 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany
na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz
z odpowiednim kosztorysem
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia (zmniejszenie/zwiększenie) wymaga Aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do Umowy zmian nieistotnych rozumianych jako
zmiany Umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny
uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej
pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji
konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w
postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania
zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu (na zasadzie analogii do tez nr
61-70 wyroku ETS z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06).

XXI.

Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy;
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu;
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych;
Projekt umowy;
Dokumentacja techniczna
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