Koszalin, dn. 17.05.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie zamówienia na rozbudowę budynku Domu Hospicyjno-Opiekuńczego
W ramach środków przyznanych na realizację projektu pn.
„Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Czesława Domina w
Darłowie przy ul. Wiejskiej 9”
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
75-061 Koszalin, ul. Bpa Czesława Domina 8
NIP: 6690506452
REGON: 040109697-00000
Tel. 0048 94 342 36 90
Fax: 0048 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
www.koszalin.caritas.pl
Podstawa zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny i nie podlega rygorom
zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 j.t.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na
treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych
zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 23. Kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 ) oraz niniejszych warunków zapytania ofertowego.
Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wytycznymi
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 – zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa budynku Domu Hospicyjno- Opiekuńczego
im. bpa Czesława Domina w Darłowie zlokalizowanego na dz. nr 39/1 obr. 0008 Darłowo, jedn. ewid.
321301_1 Darłowo-M, ul. Wiejska 9, 76-150 Darłowo o nowe skrzydło z przeznaczeniem
na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości istniejącej infrastruktury zdrowotnej dla lokalnych
społeczności, umożliwiając tym samym niezależne życie dla osób przebywających w środowisku
lokalnym oraz stworzenie warunków zbliżonych do domowych i rodzinnych, pozwalających
na utrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się do uzyskania
w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.
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Wszystkie ewentualne nazwy własne, marki handlowe i znaki towarowe wyrobów, urządzeń i
elementów zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte jedynie w celu sprecyzowania
oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza
składanie ofert, w których poszczególne wyroby, urządzenia bądź materiały wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia mogą być zastąpione wyrobami, urządzeniami bądź materiałami/elementami
równoważnymi, przy czym udowodnienie równoważności leży po stronie składającego ofertę.
Poprzez pojęcie wyrobów, materiałów/elementów i urządzeń równoważnych należy rozumieć wyroby,
materiały/elementy i urządzenia zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne produkty muszą być dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem
Adres inwestycji: ul. Wiejska 9, 76-150 Darłowo
Roboty budowlane wchodzą w zakres projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa budynku Domu
Hospicyjno-Opiekuńczego im. Czesława Domina w Darłowie przy ul. Wiejskiej 9”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr
projektu: RPZP.09.01.00-32-0002/16).
Kody CPV:
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Dane dotyczące budynku:
Dz. Nr 39/1 Obr. 0008 Darłowo, Jedn. ewid. 321301_1 Darłowo-M ul. Wiejska 9, 76-150 Darłowo.
Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót, załączone do niniejszego
zapytania ofertowego oraz projekt budowlano - wykonawczy, dostępny do wglądu w siedzibie
Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.
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Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego (tj. reprezentującego go
inspektora nadzoru inwestorskiego).
Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dodatkowych. Zaleca się, aby przed przystąpieniem
do złożenia oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót
oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami uprawnionymi do
wykonania zamówienia,
e) nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie
zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie
3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
f) nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
g) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego,
h) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
i) nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
j) nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
k) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo,
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynnościjeśli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1 A i 1C do niniejszego
zapytania ofertowego,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia –
jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie umowy o roboty
budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia lub podobne, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia oraz jeśli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa
w załączniku nr 1A niniejszego zapytania ofertowego, a także wypełni i podpisze wykaz robót
budowlanych, który stanowi załącznik 1B do niniejszego zapytania ofertowego
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
jeżeli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1A niniejszego
zapytania ofertowego,
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami uprawnionymi do
wykonania zamówienia – jeżeli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa w załączniku
nr 1A niniejszego zapytania ofertowego,
e) nie wyrządzenia szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie
zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie
3 lat przed rozpoczęciem zapytania - jeżeli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa w
załączniku nr 1A niniejszego zapytania ofertowego,
f) nie bycia w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości jeżeli wypełni i podpisze
oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1A niniejszego zapytania ofertowego,
g) nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego - jeżeli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1A
niniejszego zapytania ofertowego
h) nie bycia prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
jeżeli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1A niniejszego
zapytania ofertowego
i) nie posiadania wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusza spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, jeżeli wypełni i podpisze oświadczenie, o którym mowa
w załączniku nr 1A niniejszego zapytania ofertowego
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j)

nie otrzymania sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jeżeli wypełni
i podpisze oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1A niniejszego zapytania ofertowego
k) braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – jeżeli wypełni i podpisze
oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1D niniejszego zapytania ofertowego.
Informacja o oświadczeniach lub/i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1A,
b) zestawienie wykonanych robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1B,
c) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1C,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru: Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
e) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik 1D
Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia, na podstawie oferty i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że warunki
Wykonawca spełnił.
4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
b) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
1. Kryterium oceny ofert stanowi:
Lp.
Nazwa kryterium
1
Cena (C)
2
Skrócenie terminu realizacji (T)

Waga
90 %
10 %
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2. Sposób przyznawania punktów:
1) Cena
Cmin
C = ------ x 90
Cbad
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ( brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad – cena ( brutto) oferty badanej
2) Skrócenie terminu realizacji
Tbad
T = ------ x 10
Tmax
Gdzie:
T – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Tmax – największa ilość dni skrócenia terminu realizacji w odniesieniu do 31.10 2018 r.
Tbad – ilość dni skrócenia terminu realizacji oferty badanej w odniesieniu do 31.10.2018 r.
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S=C+T
gdzie: S oznacza sumę punktów badanej oferty.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów.
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferent wynosi 100.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu
matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
5. Opis sposobu obliczenia ceny
1) W formularzu ofertowym należy wskazać cenę ofertową brutto (netto + podatek VAT). Oferowana
cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Nie
dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.
2) Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) wykonania
przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki i opłaty, jak również inne koszty o jakimkolwiek
charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od
miejsca ich powstania.
3) Walutą ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień
dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę
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wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z niniejszym zapytaniem.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz
zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani
identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość
pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż
1 dzień przed terminem składania ofert.
5) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania
i udzielonych wyjaśnień.
6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień,
wycofań.
B. Forma oferty.
1) Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.0016.00 w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym
terminie: do dnia 01.06.2018r. do godz. 09.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
1) Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie na której umieszczono niniejsze zapytanie ofertowe
oraz poprzez powiadomienie uczestników postępowania,
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2) Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni na swojej stronie
internetowej
oraz
na
stronie
Ministra
Rozwoju
pod
adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2) Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty spełniające wymagania zawarte w zapytaniu
ofertowym.
9. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10. Termin i warunki realizacji umowy
1) Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2018 - jest to termin zakończenia wszystkich robót
objętych zamówieniem wraz z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkownie Obiektu.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową w zakresie określonym we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
11. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań z imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:





Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
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.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym,
należy złożyć wypełniony załącznik nr 1D niniejszego zapytania ofertowego.
12. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
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Każda zmiana w projekcie i dofinansowaniu skutkować będzie koniecznością stosowania nowych
zmienionych oraz zaktualizowanych postanowień tejże umowy oraz harmonogramów rzeczowofinansowych, które będą konsultowane na bieżąco między Zamawiającym a Wykonawcą.

13. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych i wariantowych.
14. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1) Oferta, sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
2) Kosztorys szczegółowy sporządzony wg pozycji przedmiaru robót, stanowiących załącznik nr 3A i
3B
Kosztorys szczegółowy robót należy wykonać dla identycznej treści przedmiarów i w identycznej
kolejności zawartych pozycji w przedmiarach robót.
3) Parafowany przez oferenta wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1A
5) Zestawienie wykonanych robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1B
6) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1C
7) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1D
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru: Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
9) Oświadczenie lub zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
10) Oświadczenie lub zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
15. Informacje o udzielaniu zaliczek i płatnościach
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Po zawarciu umowy wybrany Wykonawca będzie realizował roboty według uzgodnionego
harmonogramu finansowo-rzeczowego, a także harmonogramu szczegółowego robót budowlanych,
sporządzonego przez Wykonawcę w cyklu miesięcznym wg wytycznych zamawiającego i
zatwierdzonych przez zamawiającego.
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Należne wynagrodzenie za wykonane roboty będzie regulowane po wystawieniu przez Wykonawcę
faktur na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez osoby sprawujące samodzielne funkcje
techniczne na budowie (w tym przez inspektora nadzoru inwestorskiego), w ciągu 30 dni licząc od daty
otrzymania faktury na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

16. Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez Podwykonawców, pod warunkiem zgłoszenia
o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą. Za
działania Podwykonawców bądź ich zaniechania Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne.
17. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień
dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie
podlegają: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy.
2) Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
3) Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego i/lub stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
18. Podpisanie umowy
1)

2)

3)

Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę
drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości
zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z
podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne
stosowanie zasady konkurencyjności.
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze
zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, co Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji
zamówienia.
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4)

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

19. Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania:
a)
w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b)
w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
c)
Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:
d)
w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
20. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
21. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym, a także wykaz osób ze strony
Zamawiającego uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami
1) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego
zapytania ofertowego, powinien wystąpić z pisemnym zapytaniem na dres pocztowy lub emailowy.
2) Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa 3 dni przed terminem składania ofert.
3) Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu dwóch dni roboczych
od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego.
5) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym niniejszego
zapytania ofertowego jest:
Agnieszka Pluta
e-mail: apluta@caritas.pl
22. Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści
zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejsze
zapytanie. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia
umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach
postępowania.
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23. Wzór umowy na wykonanie robót budowlanych stanowi załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego i stanowi jego integralną część.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 1A – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1B – wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 1C – oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 1D – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 2 – wzór umowy z wykonawcą
Załącznik nr 3A i 3B – przedmiary robót
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