Tarce, dn. 20.06.2018 r.
ZSP-B.271.2.2018.BK

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
Adres: Tarce 19, 63-200 Jarocin
tel./fax. 62/ 747 24 43
Strona internetowa: www.tarce.edu.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 7.30-15.30
II.Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o
wartość zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 EURO. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579). Zgodnie z art. 4 pkt. 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykończeniem budynku
garażowego – II etap:
1.1. Podłoża
1.2. Ściany
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa
1.4. Posadzki
1.5. Roboty tynkarskie
1.6. Elewacja
2.1 Instalacje elektryczne
Nazwa i kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.
2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami), na które Zamawiający uzyskał pozwolenie na
budowę z dn. 13 czerwca 2017 r.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach
do Zapytania ofertowego nr ZSP-B.271.2.2018.BK tj.;
4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z treścią przepisów 36 ust 1 oraz
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art. 42 ust 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowalne tj.;
4.1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
4.1.1. Przestrzegania ustaleń opinii zawartych w projekcie oraz obowiązujących
przepisów dotyczących realizacji robót budowalnych.
4.1.2. Właściwego zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych w
sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom nieruchomości zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz zasadami BHP i Ppoż.
5. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym,
określonym przez Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów. Wszystkie
użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia
zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty powinny być wydane przez
uprawnione instytucje.
6.Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych
pomiędzy założeniami przyjętymi w przedmiarze, a stanem faktycznym mającym wpływ
na prawidłowe wykonanie prac będą uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
7.Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy
z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia
uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących
przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
8.Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowiązuje się zapewnić dostępność obiektu
tj. utrzymać teren budowy, jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych
przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia
prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeciwpożarowych na terenie i wokół obiektu.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia
do 15.11.2018 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu, jakie zobowiązany jest spełnić
Wykonawca.
1.Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj.: posiada doświadczenie polegające na
wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie) minimum dwóch
robót budowlanych: –polegających budowie, remoncie, przebudowie, rozbudowie lub
odbudowie budynku [w rozumieniu art. 3 Prawa budowlanego],– o wartości minimalnej
tych robót po 80.000,00 PLN brutto każda. Wskazane roboty winny być wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone a Wykonawca dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.: dysponuje do pełnienia funkcji kierownika budowy osobą:
a) posiadającą aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej, dotyczy wyłącznie funkcji
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pełnionych przez proponowanego kierownika robót, o których mowa art. 17 pkt 2 i 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj.: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia (ma dostęp lub dysponuje środkami finansowymi
wystarczającymi do wykonania prac przez okres ich realizacji).
4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach
wyszczególnionych w rozdziale VI. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których w rozdziale V
niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca składa:
1. Ofertę (wzór formularza oferty –załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr
ZSP-B.271.2.2018.BK).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 22 ust. 1 oraz
z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2017r.
poz. 179) -(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
nr ZSP-B.271.2.2018.BK).
3.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wykazu załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego nr ZSP-B.271.2.2018.BK).
4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami.(wzór wykazu osób załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego nr ZSP-B.271.2.2018.BK).
5. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego nr ZSP-B.271.2.2018.BK ).
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania oferty oraz dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania
podmiotu przez osoby podpisujące oferty, w przypadku podpisania oferty i innych
dokumentów przez osoby , które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu.
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7. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem składania ofert.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej.
3.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie procedury przetargowej – Sławomir Wilak tel. 62 747 24 43
e-mail: zsp.tarce@wp.pl
b) w zakresie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Kowalski tel. 502 223 864
e-mail: kkkowalski@poczta.fm

VIII. Okres związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby
wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i oparafowane.
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2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część
niniejszego zapytania ofertowego nr ZSP-B.271.2.2018.BK
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych
przez Zamawiającego. W szczególności ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZSPB.271.2.2018.BK
5. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz
podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one) na podstawie odrębnych przepisów do
składania oświadczeń woli – reprezentowania firmy na zewnątrz.
W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę inną niż Wykonawca lub
osobę reprezentującą Wykonawcę do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale. Dopuszcza się również złożenie w
ofercie kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegają uzupełnieniu.
6. Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana czytelnym podpisem lub
nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką imienną. We wszystkich przypadkach, gdzie jest
mowa o pieczątkach imiennych, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu.
7.Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane
(w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/y podpisujące ofertę.
8. Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego
nr ZSP-B.271.2.2018.BK
9.Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu
ofertowym), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym opakowaniu
i oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji”.
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (np. art. 96
ust. 3) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych
informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu i oznaczyć
nazwą i adresem Wykonawcy.
11. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na: Roboty budowlane – Budowa budynku garażowego II etap-nie otwierać
przed dniem 04.07.2018 r. przed godz. 12.00.
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Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.– Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W
przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.–Wycofanie złożonej oferty następuje
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
Tarce 19, 63-200 Jarocin
w Kancelarii Dyrektora Szkoły (pokój nr 3, parter),
do dnia 04 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi 04 lipca o godz. 12.10 w gabinecie Dyrektora szkoły
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwierania ofert zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym –z wyodrębnieniem
ceny netto (bez wartości podatku VAT). W przypadku zastosowania przez Wykonawcę
stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć
do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki
podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz
powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków
umownych w pełnym zakresie. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej zapytania ofertowego i pełen zakres robót budowlanych,
prac i usług określonych w dokumentacji projektowej oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa, zakres robót budowlanych
oraz inne wytyczne określone w zapytaniu ofertowym oraz
ustalenia Wykonawcy wynikające z wizji lokalnej obiektu. Przedmiar
robót ma funkcję pomocniczą i nie stanowi wyłącznej podstawy wyceny i rozliczenia
robót.
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4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, zakresu robót, przedmiarów i innych
wytycznych określonych w zapytaniu ofertowym oraz ustaleń Wykonawcy wynikających
z wizji lokalnej obiektu, jak również innych elementów, bez których nie można wykonać
zamówienia.
5.Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty
polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997
r. nr 140 poz. 938 ze zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł.”.
6. Cena, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050), to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
Cena= -------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty brutto
Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.

1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja powołana przez dyrektora.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich
ofert.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek)
oraz inne omyłki w zapytaniu ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści
zapytania ofertowego–niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana
umowa -wzór umowy stanowi załącznik nr do niniejszej zapytania ofertowego nr ZSPB.271.2.2018.BK
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi w wymaganym w niniejszym
zapytaniu ofertowym zakresie dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia osób
wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby przewidziane do wykonywania zamówienia
po jego stronie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XIV. Warunki umowne realizacji zamówienia.
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
dopuszczalne są, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego. W szczególności dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany określonego w zapytania ofertowego
terminu przewidywanego na realizację zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, autora dokumentacji projektowej lub innych stron/uczestników procesu
inwestycyjnego takich jak organy administracji lub instytucje zarządzające sieciami
zewnętrznymi oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia będącej efektem
zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego nie mają
wpływu, takich jak zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca zachowanie
technologii robót, zdarzenia o charakterze katastrof itp. Ponadto dopuszcza się możliwość
zmiany postanowień umownych w przypadku zmiany danych podmiotowych stron
umowy. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w przypadku zmian
przepisów prawa.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny oferowanej brutto.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy.
Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących form:
1/ w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2/ w gwarancjach bankowych,
3/ w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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4/ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
XVI. Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 3
4. Wykaz osób – załącznik nr 4
5. Projekt umowy
6. Kosztorys ofertowym
7. Przedmiar
8. STWIOR
9. Projekt budowlany
UWAGA: załączniki można pobrać www.tarce.edu.pl/ogloszenia/
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