Łańcut, 07.11.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku - innowacyjne opakowania do żywności
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN
ul. Przemysłowa 7
37-100 Łańcut
NIP: 8150000224
II. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA :
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowlności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. z
późn. zm. wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz na podstawie Wytycznych
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim mają
odpowiednie zastosowanie stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 103/2271/15 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 października 2015 r. z późn. zm.
2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
- strona internetowa Zamawiającego: www.techgraf.pl
- strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
- siedziba firmy - tablica ogłoszeń;
- zapytanie ofertowe wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Roboty budowlane – kod Wspólnego Słownika Zamówień – 45000000-7 Roboty budowlane
IV. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane;
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe;
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne;
45331110-0 Instalowanie kotłów
V. NAZWA ZAMÓWIENIA:
Budowa hali produkcyjnej - etap II
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane dotyczące wykonania i montażu:
a. Instalacji wody PPOŻ w powstającym budynku hali produkcyjnej – wody zimnej, ciepłej, wody
użytkowej i cyrkulacji, węzeł wodomierzy, rurociągi i armatura;
b. Instalacji kanalizacji sanitarnej w powstającym budynku hali produkcyjnej;
c. Montażu przyborów i armatury sanitarnej;
d. Instalacji centralnego ogrzewania w powstającym budynku hali produkcyjnej;
e. Instalacji, montażu kotłów grzewczych i innych elementów (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania
ofertowego) w wbudowanej kotłowni;
f. Instalacji gazowej w powstającym budynku hali produkcyjnej;
g. Instalacji elektrycznej w powstającym budynku hali produkcyjnej – zasilenie budynków w instalację
elektryczną z istniejącej stacji trafo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określają dokumenty stanowiące
załączniki do SIWZ:
a. Przedmiar robót – instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji gazowej, instalacji wodnej,
instalacji centralnego ogrzewania, montaż przyborów i armatury sanitarnej, wbudowanej kotłowni.
b. Dokumentacja techniczna i rysunkowa – projekty wykonawcze dotyczące instalacji elektrycznych,
wod-kan, c.o, gazowej, kotłowni.
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – dotyczące instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o,
gazowej, kotłowni.
Dodatkowo zamawiający udostępnia projekt budowlany do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Uwaga!
Prace wykonywane będą na terenie, na którym prowadzone są roboty budowlane dotyczące etapu I.
Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić prace w sposób, który nie zakłóci trwających już robót
budowlanych.
VII. DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Ewentualne wskazane w dokumentacji technicznej i/lub przedmiarze nazwy własne materiałów, urządzeń,
producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego
w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia,
elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Dopuszcza się zamianę zastosowanych w projekcie podzespołów, urządzeń, armatury i osprzętu na inne
o takich samych własnościach technicznych i użytkowych.
W przypadku zmian oferta powinna zawierać zestawienie oferowanych zamiennych podzespołów, urządzeń,
armatury i osprzętu.
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Przez urządzenia/materiały równoważne Zamawiający rozumie urządzenia/materiały posiadające
równorzędne lub wyższe parametry techniczne i jakościowe jak urządzenia/materiały wskazane przez
Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub roboty budowlane/instalacyjne
spełniają wymagania Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać wykaz materiałów, urządzeń i podzespołów stosowanych przy wykonaniu
przedmiotu Umowy.
Całość robót Wykonawca powinien prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP
i p. poż. oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robót
budowlano – instalacyjnych.
Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewni Oferent własnym staraniem i na własny
koszt.
Wszystkie materiały, urządzenia i osprzęt instalacyjny powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, winny odpowiadać stosownym normom PN – ISO i posiadać atesty jakości
zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623).
Do zakresu prac Wykonawcy poza realizacją zasadniczego przedmiotu zamówienia będzie również należeć:
- przeprowadzenie prób funkcjonalnych zamontowanego wyposażenia/instalacji;
- opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (poświadczenia wykonania, certyfikaty
materiałowe, protokoły odbioru technicznego itp.).
Szczegóły zamówienia, w tym przedmiar zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Warunki i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
 utrzymanie i likwidacja placu budowy,
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 wykonanie płatnych pomiarów wymaganych do odbioru,
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dokładności wykonania i montażu ww. instalacji oraz
wykonania i montażu instalacji, kotłów grzewczych i innych elementów w wbudowanej kotłowni,
 ubezpieczenie i dozorowanie prac na czas realizacji robót oraz przerw w wykonawstwie,
 prowadzenie robót w sąsiedztwie istniejącej hali produkcyjnej nie może zakłócić transportu
materiałów i gotowych wyrobów, warunek ten należy uwzględnić w harmnogramie robót. Przyjete
rozwiązania i terminy należy uzgodnic z Zamawiającym,
 zabezpieczenie warunków BHP i p. poż.,
 pozostałe roboty, prace towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
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przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót
wykonywanych przez Wykonawcę.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków
do Urzędu Skarbowego. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie:
a) załączonego do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2. W stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego. Zamawiający
będzie weryfikował spłenienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
załączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (oferent) posiada doświadczenie w realizacji robót
adekwatnych do przedmiotu zamówienia (odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia
tj. polegających na wykonaniu i montażu instalacji: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody ppoż,
centralnego ogrzewania oraz gazowej). W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku
Oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 2 adekwatne do przedmiotu
zamówienia roboty budowlane Zamawiający wymaga aby roboty budowlane zostały zrealizowane
w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawem budowlanym i prawidłowo
ukończone. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie
analizy treści dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych robót budowlanych (załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego) potwierdzającego posiadane doświadczenie oraz na podstawie
przedłożonych kserokopii referencji potwierdzających zrealizowanie robót budowlanych
wyszczególnionych w załączonym wykazie określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji.
4. Wykonawca przedmiotowych robót budowlanych (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą,
umożliwiającą rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie brał pod uwagę
dysponowanie przez oferenta co najmniej jedną osobą przeznaczoną do kierowania robotami
budowlanymi:
a. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
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b.

c.

d.

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity
w Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
w zakresie montażu i prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych
tj. „Zaświadczenie kwalifikacyjne serii D o napięciu do 15 kV w zakresie montażu i prac kontrolnopomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych”, lub inne równoważne;
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.);
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych bez
ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.

Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art 12a - ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku poprzez analizę treści załączonego do
oferty wykazu osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
IX. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w postaci Konsorcjum.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2, musi zostać załączone do oferty złożonej wspólnie przez
wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres umocowania: do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być
przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa.
4. Oferta składana wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) powinna być sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym;
b) dokumenty wspólne (np. formularz oferty) składa pełnomocnik Wykonawców w ich imieniu;
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólnie mają obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę Konsorcjum, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia 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.
6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu
umowy.
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X.

KRYTERIA OCENY OFERT:
a) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:
Nr
Opis kryterium
Waga
Sposób przyznawania punktacji
kryterium
Wysokość proponowanej przez
pkt
1
Oferenta ceny netto za realizację 70 pkt.
przedmiotu zamówienia
Deklarowany termin
pkt
2
20 pkt.
zakończenia robót
Oferowany okres
pkt
3
10 pkt.
gwarancji i rękojmi
Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku,
następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:
P (oferta końcowa) = P(K1) + P(K2) + P(K2)
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr I, II,
III).

XI. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 22.11.2016r. do godziny 9:00 osobiście, pocztą tradycyją lub kurierską.
Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego
(Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman; ul. Przemysłowa 7, 37-100 Łańcut).
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem
„Oferta na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn. Budowa hali produkcyjnej - etap
II”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o ilości złożonych ofert, nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów
oceny ofert.
6. Wykonawcy mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności
zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub drogą
elektroniczną.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane składającemu bez otwierania.
XII. PODPISANIE UMOWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przewidywany termin podpisania umowy: 24.11.2016r.
2. Przewidywane rozpoczęcie realizacji zamówienia: 28.11.2016r.
3. Przewidywane zakończenie realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą jednak nie później niż
31.03.2017r.
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4.

5.
6.

7.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta wygrała tj. uzyskała najwięszką liczbę
punktów w końcowej ocenie ofert (poprzez zsumowanie punktów osiągniętych w poszczególnych
kryteriach oceny ofert).
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w dniu i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Wskazany przewidywany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji robót budowlanych
może ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania związanego z niniejszym zapytaniem
ofertowym (np. w przypadku przedłużającego się wyboru Wykonawcy).
W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania
umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych
ofert.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz Oferty” i jego załączników, stanowiących
integralną część zapytania ofertowego.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
9. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (jeśli sposób reprezentacji nie wynika wprost
z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach lub ewidencjach).
10. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem
terminu składania ofert.
11. Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem
terminu składania ofert. Uzupełnienie powinno być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej
w sposób podany w dziale XI pkt. 2 oraz oznaczonej dodatkowym napisem „Uzupełnienie oferty”.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie
będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę
pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w
sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej lub podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką
osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki.
13. Formularz ofertowy należy zlożyć w wersji papierowej w formie oryginału, natomiast załączniki do
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oferty Oferent powinien załączyć w formie oryginałów dokumentów lub kopii dokumentów
poświadczonych za zgodnośc z oryginałem w sposób podany w pkt. 16.
14. W przypadku składania oferty wspólnie (Konsorcjum) należy złożyć jeden komplet ww. dokumentów
za wyjątkiem oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, które musi być złożone
przez każdy podmiot występujący w konsorcjum.
15. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na
„Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum,
a nie pełnomocnika.
16. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za
zgodność z oryginałem” (na każdej stronie kopii) lub klauzulą „za zgodność z oryginałem od strony …
do strony…” (jeśli kopie są trwale spięte a ich strony odpowiednio ponumerowane) oraz
poświadczone czytelnym podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
17. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić
w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne
uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu
udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie,
tj., że zastrzeżona informacja: ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej
niezbędne działania w celu zachowania poufności.
18. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, ceny oraz informacji
dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert.
19. Jeśli Wykonawca przewiduje podzlecać wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części
zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
20. Obligatoryjne załączniki do oferty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
d) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
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e) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych;
f) Referencje potwierdzające zrealizowane roboty budowlane wyszczególnione w ww. wykazie;
g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego);
h) Kosztorys ofertowy z podziałem na elementy wymienione w załączniku nr 1 „Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia” zgodny z przedmiarem.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
XV. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowlności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
10 kwietnia 2015 r. z późn. zm. oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień
publicznych w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały
nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 października 2015 r. z
późn. zm.
3. Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu o których mowa w dziale VIII zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu.
XVI. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w całości bez podania przyczyn.
2. Zebranie organizacyjne dla Oferentów nie będzie organizowane.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferenta udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i dokonania jej ostatecznej korekty.
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4.

5.

Zamawiający powiadomi o wyniku prowadzonego postępowania ofertowego Oferentów, którzy złożyli
oferty poprzez przekazanie/przesłanie informacji w formie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e –mail.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego,
a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 3 dnia przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku.
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe i zamieszcza je na swojej stronie internetowej,
na której udostępniono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
zapytania ofertowego, jak i przedłużyć termin składania i wyboru ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a ponadto
zamieszcza ją także na stronach internetowych, na których udostępniono zapytanie ofertowe.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Piotr Teichman- Właściciel,
e-mail:opakowania@techgraf.pl, tel: 693 691 690.
XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w którym
oświadcza, że zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy i w przypadku wybrania jego oferty jest
gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.
2. Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące:
2.1 Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na instalacji i montażu:
Instalacji wody PPOŻ (zimnej, ciepłej, węzeł wodomierzy, rurociągi i armatura), instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni (wraz z montażem kotłów i inny elementów
wg. przedmiaru), instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej.
2.2 Roboty budowlane zostaną wykonane według przedmiaru robót budowlanych i oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.
2.3Integralną częścią umowy jest kosztorys opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji
szczegółowej.
2.4 Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:
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a. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: ……………
b. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy: ……………
2.5 Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót
budowlanych, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami.
2.6 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich informacji, niezbędnych
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę zaś Wykonawca zobowiązuje
się do zachowania wszelkiej poufności, dotyczącej otrzymanych od Zamawiającego informacji.
2.7 Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ……….. zł netto (słownie:…………..) powiększone o należny podatek VAT.
2.8 Powyższe wynagrodzenie wynika z treści złożonej oferty, stanowiącej załącznik nr …………do umowy.
2.9 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
nie później niż 14 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego prawidłowo
zrealizowane roboty budowlane.
2.10 Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy na podane w przedłożonej fakturze VAT konto
bankowe. Zapłata następuje w dniu obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
2.11 Wartość przedmiotu umowy obejmuje koszty robót budowlanych wraz z materiałami niezbędnymi
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2.12 Rozliczanie robót nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową. Faktury częściowe w ilości nie
większej niż ………. Sztuk/i wystawiane będą po zakończeniu realizacji montażu i instalacji: ……………..
2.13 Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową
wystawioną po odbiorze końcowym potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszą umową, przedmiarem robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury
będzie protokół odbioru wykonanych robót nie zawierający uwag, spostrzeżeń. Faktura końcowa
będzie płatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2.14 W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar
umownych.
2.15 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2.16 Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod-pisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności
2.17 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XIX. Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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2.
3.

Formularz oferty.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
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