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Baranów, dn. 29 lipca 2019 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

SG.271.17.2019 
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane; dostawa i montaż wyposażenia. 
 
Gmina Baranów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania „Budowa placu zabaw  
w miejscowości Czołna”, objętej projektem pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna”,  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
 
Zamawiający: Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24-105 Baranów. 
 
Postępowanie w sprawie zawarcia niniejszej umowy prowadzone jest zgodnie z art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zmianami), w oparciu 
o Zarządzenie Nr VI/657/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia w Urzędzie Gminy Baranów „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro”. 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza w przedmiarach robót  
oraz dokumentacji projektowej, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej 
marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła  
lub znaku towarowego, patentu rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie 
stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie 
zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych pod warunkiem, że ich 
zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i jakościowych.  
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw  w miejscowości Czołna. 
Zakres prac obejmuje:  

1) Wykonanie prac budowlanych w  zakresie: 
a) uporządkowanie, plantowanie i niwelacja terenu, 
b) usunięcie humusu w miejscach pod nawierzchnie, oczyszczenie terenu przeznaczonego  

na plac zabaw; 
c) Wykonanie nawierzchni z piasku (powierzchnia 220,5 m2; grubość  warstwy - 35 cm); 
d) Wykonanie i montaż ogrodzenia z furtką z samozamykaczem (62 mb.). 

2) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury: 
a) zestaw zabawowy (pomost wiszący, trap-schodki, ślizg plastikowy; konstrukcja drewno 

bezrdzeniowe) – 1 szt.; 
b) sześciokąt wielofunkcyjny (drabinka, drążki, ścianka wspinaczkowa, lina wspinaczkowa, 

rączki gimnastyczne, przeplotnia linowa, przeplotnia linowa pajęczynowa; konstrukcja 
drewno bezrdzeniowe) – 1 szt.; 
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c) wieża strażacka (drabinka, podest na wysokości, rura do zjazdów; konstrukcja drewno  

bezrdzeniowe) – 1 szt.; 
d) huśtawka podwójna metalowa (siedzenie proste, siedzisko bezpieczne dla młodszych) – 1 

szt.; 
e) huśtawka wagowa (konstrukcja drewno bezrdzeniowe na wsporniku metalowym) – 1 szt.; 
f) karuzela tarczowa (z siedzeniami, z blachą ryflowaną) – 1 szt.; 
g) urządzenie fitness – wioślarz – 1 szt.; 
h) ławka z oparciem (na metalowym stelażu) – 2 szt.; 
i) tablica informacyjna z daszkiem (drewniana lub metalowa) – 1 szt.; 
j) kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 2 szt. 

W przypadku urządzeń zabawowych drewnianych wymagany jest montaż za pomocą kotew 
stalowych. Określony standard drewno bezrdzeniowe jest minimalny. Zamawiający dopuszcza 
konstrukcje z drewna klejonego lub z metalu.  
Konstrukcje metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. 
Do oferty należy dołączyć wizualizacje proponowanych urządzeń zabawowych i fitness. 

2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:  
1) dokumentacja projektowa,  
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,  
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  
5. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).  
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy  
niż 36 miesięcy.  
8. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały  
lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę,  
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące 
od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  
Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
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użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.  
 
 
9. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  
Kody CPV:  

- 37535200-9   Wyposażenie placów zabaw.  
- 45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.  
 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2019 r.  
 
III. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.  
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY ICH SPEŁNIANIA  
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  
A. nie podlegają wykluczeniu:  
Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
1) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z 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 spółki kapitałowej,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,  
d) pozostawianiu 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,  
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  
2. Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona na podstawie treści złożonych  
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, określonych w rozdziale V niniejszego zapytania 
ofertowego, według formuły spełnia – nie spełnia.  
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3. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegają 
wykluczeniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 
 
 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:  
Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa:  
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),  
2) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),  
3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
4) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych Zamawiającemu dokumentów, należy 
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.  
 
VI. INORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:  
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 3.  
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami.  
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Gmina Baranów,  
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów; e-mail: gmina@gminabaranow.pl  
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, zaś kończy się z dniem zawarcia umowy.  
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się 
w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis imienną pieczątką.  
3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, należy 
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.  
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  
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7. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany 
w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze sobą  
w sposób trwały.  
 
9. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku  
wraz z kompletem wymaganych załączników.  
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gmina Baranów, ul. Rynek 
14, 24-105 Baranów - sekretariat do dnia 14 sierpnia 2019 r., do godz. 10:00.  
2. Kopertę należy zaadresować: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, z dopiskiem:  
„Oferta – Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna” oraz „Nie otwierać przed 14 sierpnia  2019 r.  
godz. 10:15”.  
3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu braku danych, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcia w trakcie 
sesji otwarcia ofert.  
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina 
Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, sala konferencyjna.  
 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny 
ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony  
w dokumentacji projektowej, koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) ten rodzaj 
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek 
zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu 
zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  
4. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  
5. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).  
6. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym 
podmiotom (w przypadku osób fizycznych).  
7. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  
z dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, jak również nie ujęte w tej 
dokumentacji z powodu ewentualnych wad dokumentacji wynikające z jej niezgodności z zasadami 
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.  
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8. Wykonawca winien przeanalizować wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną 
wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował 
Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Wykonawcy.  
 
 
Wycena zamówienia nie powinna sprowadzać się do ustalenia ceny oferty na podstawie przedmiaru 
robót. Podstawą do jej ustalenia winna być dokładna analiza dokumentacji technicznej, analiza całego  
przebiegu robót budowlanych i dokonanie wyceny wszystkich elementów mieszczących się  
w przedmiocie zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji na terenie lokalizacji placu zabaw. 
9. Nie wymaga się składania kosztorysów ofertowych. Przez sam fakt złożenia oferty Zamawiający uzna, 
że Wykonawca zgadza się na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. W 
przypadku złożenia kosztorysu ofertowego nie będzie on traktowany jako treść oferty. W przypadku 
złożenia kosztorysu ofertowego różniącego się od dokumentacji projektowej przyjmuje się, że oferta 
Wykonawcy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową 
niezależnie od danych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku złożenia kosztorysu 
ofertowego i wystąpienia w nim omyłek rachunkowych, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową 
podaną w formularzu ofertowym bez względu na wyceny wynikające z kosztorysu ofertowego.  
10. W przypadku podania ceny ofertowej rozbieżnie cyfrą i słownie, za prawidłową zostanie uznana cena 
podana słownie.  
11. Do oferty należy dołączyć kalkulację ceny oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 4  
do zapytania ofertowego. 
 
XII. INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – w złotych polskich.  
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT.  
1. Kryteriami oceny ofert są:  
1) cena ofertowa o wadze 60% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),  
2) gwarancja o wadze - 40% (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda w ust. 2 formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.  
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:  
        najniższa zaoferowana cena 
  C = ---------------------------------------- x 60 pkt.  
         cena oferty badanej  
4. Punkty w kryterium „gwarancja” przyznawane będą w następujący sposób:  
1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt,  
2) okres gwarancji wynoszący 4 lata –20 pkt,  
3) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 40 pkt.  
Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy 
niż 5 lat. Wykonawca poda okres gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda  
w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji, lub poda okres inny niż jeden ze wskazanych 
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powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 3 lata i przyzna ofercie 
0 punktów w tym kryterium. 
5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena”  
i punktów otrzymanych w kryterium „gwarancja”.  
6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
 
 
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 
nieodrzuconych ofert. Jeżeli z najwyższą liczbą punktów będzie więcej niż jedna oferta Zamawiający  
za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, a jeżeli i w ten sposób nie da się ustalić 
najkorzystniejszej oferty o wyborze spośród tych ofert zadecyduje Zamawiający według własnego 
uznania. 
 
XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY  
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona przez podmiot:  
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego 
wykonawcy danego zadania,  
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,  
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.  
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo ze została złożona przez podmiot powiązany osobowo  
lub kapitałowo z osobą o której mowa w ust. 1 pkt.1 lit.b, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w 
dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy danego zadania.  
 
XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO:  
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:  
1) dane dotyczące kierownika budowy wraz ze stosownymi uprawnieniami w branży konstrukcyjno-
budowlanej, 
2) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić 
osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu.  
 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY.  
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu 
zamówienia liczonej od dnia końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.  
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2. Zamawiający przewiduje 30 dniowy termin na zapłatę faktury, liczony od dnia odbioru przedmiotu 
zamówienia.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:  
1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:  
 
 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - o czas przestoju/opóźnienia,  
b) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie 
wynikających z uchybień Wykonawcy - o czas niezbędny na wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru,  
c) opóźnień wynikających z wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót - o czas niezbędny do ich 
wykonania,  
d) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony  
o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie,  
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania decyzji/uzgodnień,  
f) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o 
czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  
h) w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami ; fakt ten musi być 
udokumentowany w formie pisemnej i potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych,  
i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych badań i ekspertyz oraz o czas niezbędny do zmiany realizacji przedmiotu umowy.  
2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 
Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to  
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być 
korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie 
parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie 
mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której 
mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności  
na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:  
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej  
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia,  
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  
czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  
e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,  
f)pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne 
od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
g) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie 
eksploatacji przedmiotu zamówienia,  
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h) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty  
w przypadkach, gdy:  
 
 
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu,  
w ramach którego realizowane jest zamówienie, w sposób wynikający z aneksu/aneksów do umowy  
o dofinansowanie,  
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 
instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w sposób wynikający ze zmian regulaminów, instrukcji, 
innych przepisów obowiązujących beneficjentów środków zewnętrznych,  
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu.  
4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów 
administracji, w szczególności:  
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.,  
b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 
1 pkt 4 Prawa budowlanego,  
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności 
nie przewidywano przy zawieraniu umowy,  
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych  
lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy,  
e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami.  
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą 
spełniać warunki określone w umowie.  
6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje 
się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży 
odpowiedni wniosek w formie pisemnej.  
7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się 
możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia 
bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni 
wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, , w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  
na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda  
na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia  
przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani 
umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.  
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XVIII. INNE POSTANOWIENIA:  
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne. 
 
 
 XIX. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SĄ:  
1. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 do zapytania ofertowego,  
2. Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2 do zapytania ofertowego,  
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym - zał. nr 3 do zapytania ofertowego,  
4. Wzór formularza kalkulacji cenowej – zał. nr 4 do formularza ofertowego, 
4. Wzór umowy – zał. nr 5 do zapytania ofertowego,  
5. Dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do zapytania ofertowego. 
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