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Znak postępowania: RI.271.2.3.2017 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na  

„Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki” 

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z trybem 

konkurencyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 

technicznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 106) 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze zamówienie 

należy do zamówień sektorowych.  

Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych dla udzielania zamówień 

sektorowych stosuje się ustawę, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

 

ZATWIERDZAM 

 

 

...………………………. 

<Podpis kierownika Zamawiającego> 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 lipca 2017 r. 
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Rozdział 1. Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki 

REGON:   711582747 

NIP:    8222146576 

Adres:   ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Strona internetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek 8.00-16.00,  

    piątek 8.00-14.00 

Tel./fax.:    (25) 756 25 00 / (25) 756 25 50 

e-mail:   gmina@minskmazowiecki.pl 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z 

ujęciem wody zlokalizowanej na działce o nr ewid. 232/1 w miejscowości Janów gmina 

Mińsk Mazowiecki. Przebudowa i rozbudowa SUW została zaprojektowana w celu 

realizacji poboru, uzdatniania i dostawy wody dla potrzeb użytkowników gminy. 

Wydajność ujęcia po rozbudowie Q = 54m3/h. Wydajność instalacji technologicznej do 

uzdatniania wody Q = 54m3/h. 

2. Spis projektów: 

I. Projekt zagospodarowania przestrzennego działki 232/1 w miejscowości Janów 

II. Projekt architektoniczno-budowlany 

III. Technologia 

IV. Instalacja elektryczna i AKPiA 

V. Instalacja wentylacji, osuszania i ogrzewania budynku z wykorzystaniem odzysku 

ciepła z hali technologicznej i pompy ciepła 

VI. Przebudowa instalacji agregatu prądotwórczego z autorozruchem 

VII. Budowa nowego kanału odpływowego wód popłucznych z obiektu SUW w Janowie 

do zbiornika wodnego w m. Janów 

3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac związanych 

z przebudową i rozbudową SUW Janów oraz ujęcia wód podziemnych, polegających na 

wykonaniu poniższego zakresu: 

 Rozbudowa i przebudowa budynku SUW Janów. 

 Przebudowa ujęcia wody podziemnej do wydajności 54m3/h. 
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 Przebudowa instalacji służącej do uzdatniania wody do wydajności 54m3/h. 

 Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku. 

 Rozbudowa odstojników popłuczyn do objętości użytkowej 33,44m3. 

 Przebudowa połączeń międzyobiektowych – wodociągowych, kanalizacyjnych i 

elektrycznych. 

 Wymiana zestawu hydroforowego wraz z armaturą i sterowaniem. 

 Montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego z wiatą dla awaryjnego zasilania 

SUW oraz lokalnej oczyszczalni ścieków. 

 Utwardzenie terenu – poszerzenie dojazdu do zbiorników wyrównawczych oraz 

wykonanie placu do zawracania pojazdów. 

 Przebudowa przyłącza elektrycznego i złącza kablowego. 

 Budowa nowego kanału odpływowego wód popłucznych.  

4. Szczegółowy zakres robót opisany został w zapytaniu, projektach budowlanych i/lub 

wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiary robót stanowią podstawę 

do sporządzenia oferty.  

5. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do: 

 Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 

zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia 

zakładanych efektów i rezultatów umowy 

 Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

 Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp., 

niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 Wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu 

przyszłego Użytkownika SUW 

 Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na 

Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno – prawnych stanowiących załącznik 

do projektów budowlanych i przekazywanych przez Zamawiającego na etapie realizacji 
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 Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te 

dokumenty ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do 

realizacji i ukończenia robót – w przypadku takiej konieczności 

 Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień 

niezbędnych do realizacji robót 

6. Podstawowe wymagania dotyczące robót: 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany 

będzie do opracowania oraz uzgodnienia z użytkownikiem szczegółowego planu 

wykonania robót. Z uwagi, na fakt, iż roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie 

Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować roboty, aby w pełni zabezpieczyć 

dostawy wody na potrzeby instalacji wodociągowej obsługiwanej przez SUW. 

Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągła dostawę wody dla mieszkańców. 

Parametry wody uzdatnianej podczas przebudowy układu technologicznego powinny 

być poddawane kontroli i uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa 

wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

4) Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem 

5) Materiały z odzysku: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 

wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca zapewni aby 

tymczasowo składowane materiały z odzysku były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości. Wszystkie materiały z odzysku, nie 
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przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać je Zamawiającemu protokołem zdawczo-

odbiorczym. Materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego 

wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą unieszkodliwione 

staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach umowy. 

6) Równoważność materiałów: 

W projektach budowlanych, wykonawczych mogą występować nazwy własne, znaki 

towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są 

one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest 

gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach 

projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami 

zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” 

oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą 

innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych 

ustaleniach. 

7) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, 

technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej 

sytuacji Zmawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią 

proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący 

urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że 

proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod 

względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że 

proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do 

celu jego przeznaczenia.  

8) Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej i 

STWIORB przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB o 

normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych 

i systemach referencji technicznych, itp. należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne, o charakterystyce nie gorszej niż określona w przywołanych 

w dokumentacji normach. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty 
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równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu 

ofertowym.  

9) Oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz 

uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne w tym 

poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. 

10) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu 

urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest 

PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa 

producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z 

charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

11) Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były 

prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to 

urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty 

w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania 

urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Oferent 

przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu 

patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana 

dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z 

naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 

12) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w 

zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. 

Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń 

równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami 

określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego. 

13) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą 

starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót.  
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14) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom 

określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: do 29 czerwca 2018 roku. 

2. Ponadto Wykonawcę obowiązuje termin dotyczący minimalnego stopnia wykonania 

rzeczowo-finansowego: do dnia 31.03.2018 roku – minimum 20% zaawansowania, 

obligatoryjnie obejmujący całkowity zakres robót branży budowlanej związanej z 

wykonaniem rozbudowy i przebudowy budynku SUW Janów. 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 

1) Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLM (słownie: 

jeden milion złotych). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy 

złożonego dokumentu. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi 

wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie 

2) Warunek dot. zdolności technicznych lub zawodowych 

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca: 

a) udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym 

okresie wykonał dwie odrębne inwestycje budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy 

stacji uzdatniania wody o wydajności układu technologicznego minimum 40 m3/h i o 

wartości robót minimum 1 500 000, 00 zł brutto każda. 

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego 

warunku samodzielnie. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia 

Wykaz robót budowlanych (wzór stanowi Zał. 2) oraz załączonych dowodów, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do 

wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która 

prowadziła co najmniej jedną robotę na obiekcie w ruchu bez wyłączania produkcji 

wody na SUW o wydajności minimum 40 m3/h. 

c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do 

wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

d) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do 

wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 

kierownika budowy (robót), posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

Zamawiający uzna warunek (b-d) za spełniony na podstawie analizy złożonego 

oświadczenia Wykaz osób do wykonania zamówienia. (wzór stanowi Zał. 3) 

uwaga: 

 Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia 

budowlane zgodnie  z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

 Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko 

wymienione powyżej pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 
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 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy (Rozdz. 4 ust.1 pkt 2 lit. b-d ) warunek. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienione w Rozdziale 7 

niniejszego zapytania 

Rozdział 5. Warunki odrzucenia oferty. 

1. Oferta podlega odrzuceniu gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

2) została złożona przez podmiot, który: 

a) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym; 

b) jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami 

wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające na: 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub 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; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

3) Została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

Rozdział 6. Warunki wykluczenia 

Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, 
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lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta 

lub 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; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców 

potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu 

1. wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w 

Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 2.  

2. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały 

udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 

lit. b-d. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3. 

3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów 
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1. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty 

2) Wykaz robót 

3) Wykaz osób 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 

5) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 

6) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy) 

7) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 5) 

2. Do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał 

pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i 

zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten 

powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli.  

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Rozdział 9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w zapytaniu ofertowym 

 faksem (nr (25) 756 25 50)  
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 mailem na adres: isp@minskmazowiecki.pl 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

1) Panią Ewelinę Miros tel. (25) 756 25 23 – w sprawach merytorycznych 

2) Panią Ewę Klukiewicz tel. (25) 756 25 31 – w sprawach proceduralnych 

Rozdział 10. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14  

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

OFERTA NA:  

„Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki” 

ZNAK SPRAWY: RI.271.2.3.2017 
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NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno) 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 
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3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego 

(wzór stanowi Załącznik Nr 1), w tym o zamiarze powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom,  

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 

27.07.2017 roku, godz. 11:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 27.07.2017 roku, godz. 11:15  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 11:15 w sali 110. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając 

należny VAT. 
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3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, 

wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w 

PLN. 

4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

5. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Cena podana w formularzu oferty jest ceną kosztorysową, uwzględniającą wszystkie koszty 

wykonania zamówienia określone w dokumentacji przetargowej. Cenę oferty stanowi suma 

wartości wszystkich pozycji kosztorysu, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy metodą kalkulacji 

uproszczonej, jako sumę iloczynów ilości poszczególnych elementów składających się na 

przedmiot zamówienia, które zostały ujęte w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 

5) oraz zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych netto. Wyliczona w ten 

sposób cena netto powiększona o obowiązujący podatek VAT stanowiła będzie 

zaproponowaną przez Wykonawcę wartość zamówienia brutto. 

9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

2. Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów: 

Kryteria oceny ofert waga 

Cena brutto oferty  - KC 85 

Dodatkowy okres gwarancji - Kg 15 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
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K = Kc + Kg 

K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach 

Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto” 

Kg - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „dodatkowy okres 

gwarancji” 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Punkty 

będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Kryterium „cena oferty brutto”  

Kc=  C : Cb x 85 pkt 

Gdzie: 

Kc – Kryterium cena oferty brutto 

C – Cena najniższa oferty brutto, 

Cb – Cena brutto badanej oferty 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 85 punktów. 

4. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” 

Okres gwarancji przewidziany w umowie to 5 lat od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje 

następująco:  

0 lat - 0 pkt 

1 rok – 3 pkt 

2 lata – 6 pkt 

3 lata – 9 pkt 

4 lata - 12 pkt 

5 lat - 15 pkt 

W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji. 

Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny oferty brutto i kryterium dodatkowy okres 

gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto, zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 
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Rozdział 15. Informacja o zakończeniu postępowania 

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz http://bip.minskmazowiecki.pl 

informację o: 

1) wyborze wykonawcy albo 

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo 

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

2. Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o 

wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu 

Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

https://www.portaloeloszen.arimr.gov.pl/
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku 

Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z podaniem tytułu:  „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, nr sprawy RI.271.2.3.2017”. 

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

9. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę 

niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

Rozdział 17. Umowa 

Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

jest dopuszczalna tylko w przypadku: 

1. Zmiany terminu i zakresu  realizacji przedmiotu umowy: 

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

temperatury powietrza poniżej - 5 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, 

burze z wyładowaniami atmosferycznymi;  
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c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez 

producentów;  

d) niewypały i niewybuchy; 

e) wykopaliska archeologiczne; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); 

h) wykonanie robót dodatkowych  lub uzupełniających wpływających na termin 

wykonania zamówienia podstawowego. 

i)  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym; 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby; 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej;  

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 

spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych 

- protesty mieszkańców 

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

4) Zmiana terminu realizacji umowy ze względu na: 

a) przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia , o okres przedłużenia. 
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b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, o okres wystąpień okoliczności 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 

szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń; 

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań 

mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie 

postępowania przetargowego; 

f) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . 

3. Zmiany osobowe 
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1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym; 

2) zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby  legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym; 

3) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 

wskazanego w ofercie wykonawcy.    

4. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych 

ustalona będzie według następujących zasad: 

a) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną  ceny jednostkowe z kosztorysu, o 

którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) obmiaru,   

b) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót  

zamiennych/dodatkowych/uzupełniających, podstawą kalkulacji będą:  

 dane wyjściowe do kosztorysowania  z kosztorysu w zakresie kosztów 

robocizny, narzutu,  kosztów pośrednich i zysku,   

 ceny materiałów i sprzętu  nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane 

przez kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i 

wykorzystania)  

 nakłady robocizny i nakłady rzeczowe -  z katalogów (KNR lub KNNR), a 

dla robót specjalistycznych według kalkulacji własnej, potwierdzonej przez 

Inspektora Nadzoru. 

5. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 

niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a 

konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego lub 

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych 

prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
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6. Pozostałe zmiany  

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany 

stawki VAT od towarów i usług; 

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części (nie więcej niż 10%) przedmiotu 

umowy – w takim przypadku rezygnacja z części prac musi być zasadna i zostanie 

dokonana w porozumieniu z Wykonawcą - w takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami;  

3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony. 

7. Nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie 

płatności wobec podwykonawców); 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami; 

3) zmiana harmonogramu rzeczowo –finansowego, o którym mowa w §2 ust. 4 (nie 

mająca wpływu na termin końcowy realizacji zadania) z uwagi na fakt, iż przyjmuje on 

tylko i wyłącznie charakter informacyjny dla Zamawiającego i nie miał wpływu na 

wybór wykonawcy. 

8. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie (z wyłączeniem ust. 6) są 

dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia przez Stronę informacji o proponowanej 

zmianie wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz pod warunkiem zachowania formy 

pisemnej poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy pod rygorem nieważności 

wprowadzonej zmiany. Zmiana na wniosek Wykonawcy wymaga zgody 

Zamawiającego.  

9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
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Rozdział 18. Inne informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje:  

1) składania ofert częściowych i wariantowych,  

2) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

2. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty. 

5. Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.  

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, 

czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną. 

10. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności: 

1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia  

3) Zakres i okres udziały innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

4) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje te roboty lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

4) unieważnienia postępowania, jeśli: 

a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

wszczynania postępowania, 

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub 

oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub 

oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty 

rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy. 

14. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do 

złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń. 

15. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust.16). 

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
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ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

17. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w ust. 16), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania. 

18. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej: 

http://www.bip.minskmazowiecki.pl/325,zapytania-ofertowe-w-2017-roku w zakładce 

dot. niniejszego zapytania. 

19. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

20. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców 

21. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

będzie uchylał się do zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert 

chyba, że zachodzi przesłanka zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 

stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego 

wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i 

warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 

2017 r, poz. 106) 

Rozdział 19. Załączniki do zapytania ofertowego 

1. Załącznik nr 1– Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2– Wykaz wykonanych robót 

3. Załącznik nr 3– Wykaz osób  

4. Załącznik nr 4– Wzór umowy 

5. Załącznik nr 5– Przedmiary robót 

6. Załącznik nr 6– Dokumentacja projektowa 

7. Załącznik nr 7– STWiORB 

http://www.bip.minskmazowiecki.pl/325,zapytania-ofertowe-w-2017-roku
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8. Załącznik nr 8– Decyzje pozwolenia na budowę 


