Zamawiający:
Tele-Fonika Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32Myślenice

Myślenice, dn. 12.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/RCBR/2019
Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
4” w sprawie
udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP, w ramach projektu
pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Działania . . Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego
w ramach
ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra
Wysokich Napięć. Działania obejmują budowę:
- hali komory ekranowanej (komory Faradaya);
- pomieszczeń laboratoryjnych.
Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych prac znajdują się w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr do zapytania ofertowego. W oparciu o projekt budowlany i
wykonawczy Oferent jest zobowiązany do przygotowania kosztorysu ofertowego stanowiącego
załącznik do formularza oferty. Pomocniczo Zamawiający dołącza przedmiary robót, stanowiące
załącznik nr do zapytania ofertowego.
Prace budowalne podzielone będą na następujące etapy:
Zadanie I : Hala komory Faradaya:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Fundamenty
4. Konstrukcja stalowa hali, obudowa ścian i dachu
5. Prace instalacyjne
– z terminem realizacji do 20 tygodni od przekazania placu budowy
Zadanie II: Budynek laboratorium i pozostałe prace budowlane:
5. Roboty ziemne
6. Fundamenty
7. Prace instalacyjne
8. Roboty wykończeniowe
9. Sieci zewnętrzne
- z terminem realizacji do 25 tygodni od przekazania placu budowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonac przedmiot zamowienia z materiałow własnych i nowych.
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Materiały muszą odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
kwietnia
roku o wyrobach budowlanych Dz.U. z
roku Nr , poz.
z pozn. zm. oraz wymaganiom projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot. W przypadku gdy materiały nie zostały zakwalifikowane, zgodnie z
wymienioną regulacją do budowlanych, winny spełniac wymogi ustawy z dnia
grudnia
roku
o ogolnym bezpieczenstwie produktow Dz.U. z
roku Nr
, poz.
z pozn. zm. .
Wykonawca zobowiązany jest uzyc do realizacji zamowienia wyrobow budowlanych o parametrach
nie gorszych technicznie i jakosciowo niz te, ktore wskazane są w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest rowniez do zastosowania materiałów budowlanych z wykorzystaniem
najnowszych technologii izolacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym przedmiotu zamówienia.

Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali ekranowanej i pomieszczeń laboratoryjnych jest
dostępny do wglądu dla zainteresowanych Oferentów w miejscu realizacji zamówienia w godzinach
od 7.00 do 15.00 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu
składania ofert w ramach niniejszego postępowania. Dla zainteresowanych Oferentów istnieje
możliwość udostępnienia dokumentacji w wersji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty
zostały zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.
Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty
cena zryczałtowana netto, okres gwarancji, termin realizacji zamówienia), jak i w pozostałych
aspektach.
Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000- Roboty budowlane w zakresie budynków
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45214610- Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Tryb udzielania zamówienia: zasada konkurencyjności

II.

TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 25 tygodni od daty przekazania
placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od udzielenia zamówienia, tj.
od podpisania umowy.
2. Termin realizacji umowy uzależniony jest od rozstrzygnięcia postępowania, opartego o zasadę
konkurencyjności. Termin realizacji przedmiotu umowy, zostanie określony w umowie z
wybranym Wykonawcą. Przewiduje się podpisanie umowy w marcu/kwietniu 2019.
3. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 25 tygodni zostaną odrzucone. Oferty z
terminem realizacji zadania I (Hala komory Faradaya) dłuższym niż
tygodni zostaną
odrzucone.
4. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego terminu realizacji zamówienia w podziale
na:
- czas realizacji zamówienia dla zadania nr I i II łącznie ,
- czas realizacji zadania I (Hala komory Faradaya).
Stosowne informacje zamieści w formularzu oferty.
5. Termin związania ofertą powinien wynosić 6 miesięcy od jej złożenia.
6. Miejsce realizacji zamówienia: Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska
, 957 Bydgoszcz.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z
zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w punkcie IX.2.
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową,
Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia
zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w
wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane
w punkcie II.9.
9. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane
następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu opóźnienia w terminie realizacji
zamówienia:
a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:
- w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej
w wysokości
% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
- w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać
zapłaty kary umownej w wysokości , % wynagrodzenia netto, za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, ale nie więcej niż % wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

III.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania płatności zaliczkowych na poczet
wykonania przedmiotu zamówienia.
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2. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie następowało w oparciu o
faktury Vat, wystawiane na koniec każdego miesiąca, zgodnie ze stanem zaawansowania robót,
na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie podpisany przez
Zamawiającego Protokół potwierdzający stopień zaawansowania robót, zaś w przypadku faktury
końcowej – bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego oraz Rozliczenie Ostateczne, podpisane
wspólnie przez upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił
dni.
5. W sytuacji zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców
Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego akceptowania Podwykonawców.
6. W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, po
podpisaniu protokołu potwierdzającego stopień zaawansowania prac, lub Protokołu odbioru
końcowego a przed wystawieniem faktury częściowej/końcowej Wykonawca dostarczy
oświadczenie/ oświadczenia Podwykonawcy/ Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich
płatności Podwykonawcom za wykonane (stan na dany etap fakturowania) prace. Brak
oświadczenia skutkować będzie brakiem możliwości dokonania płatności przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy.

IV.

Lp.

1.

KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryteria obligatoryjne

Opis sposobu przyznawania punktów

Cena zryczałtowana netto

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

( Cena ma charakter ryczałtowy
i powinna uwzględniać:
wykonanie przez Wykonawcę
wszystkich robót budowlanych
określonych w przedmiocie
zamówienia.

Sposób przyznawania punktacji:
Pc= C min/C bad × 100 pkt × waga
kryterium

Okres gwarancji na prace
budowlane, instalacyjne,
stolarkę drzwiową i okienną

Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji
na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę
drzwiową i okienną

Oferent wskazuje walutę

w pełnych miesiącach

2.

C min – najniższa cena spośród złożonych
ofert
C bad – cena badanej oferty

G bad – ilość miesięcy wskazanych w
badanej ofercie

Waga
kryterium

Max
punktacja

0,50

50 pkt

0,10

10 pkt

G max – najwyższa ilość miesięcy spośród
złożonych ofert
Sposób przyznawania punktacji :
Pg=(G bad/G max ×
pkt × waga
kryterium

Minimalny okres gwarancji na prace
budowlane, instalacyjne, stolarkę
drzwiową i okienną wynosi
miesięcy.
Oferty z okresem gwarancji na prace
budowlane, instalacyjne, stolarkę
drzwiową i okienną krótszym niż
miesięcy podlegają odrzuceniu.
Okres obowiązywania gwarancji upływa
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od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.

Termin realizacji Zadania I
(w tygodniach)

Niezależnie od udzielonej gwarancji,
Zamawiający ma prawo wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia.

Pt – liczba punktów w zakresie kryterium
termin realizacji Zadania I

0,40

40 pkt

T min – najkrótszy termin realizacji
Zadania I spośród złożonych ofert
T bad – termin realizacji Zadania I badanej
oferty

3.

Sposób przyznawania punktacji:
Pt =( T min/ T bad ) × 100 pkt × waga
kryterium
Oferty z terminem realizacji Zadania I
dłuższym niż 20 tygodni podlegają
odrzuceniu.

Maksy al a li z a pu któw
obligatoryjnych:

ożliwy h do uzyska ia w ra a h kryteriów
100 pkt

1.

2.

3.
4.
5.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą
liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc+Pg+ Pt
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne , a oferowany
przedmiot dostawy nie będzie zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym.
W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o
udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert
częściowych.
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem
ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną
w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu, Zamawiający zwróci
się drogą elektroniczną do Oferentów, których oferty uzyskały równą liczbę
punktów w ramach kryteriów obligatoryjnych o udzielenie dodatkowych informacji
w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat np. zastosowanie materiałów
budowlanych o wyższych właściwościach izolacyjnych itp. .
Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na
środowisko i klimat zostanie wysłane najpóźniej w ciągu
dni roboczych od
upływu terminu na składanie ofert.
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V.

VI.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 9.00
2. Oferta powinna być dostarczona wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty
standardowej, kuriera, posłańca, w zamkniętej kopercie na adres: Tele-Fonika Kable S.A. ul.
Wielicka 114, 30Kraków, Polska. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
/RCBR/
. Do rąk własnych: Marta Lenard”.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego.
3. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.
4. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mail do osoby
wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego, wraz z
kosztorysem ofertowym, ze wszystkimi wymaganymi informacjami zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić 6 miesięcy od dnia jej złożenia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
a) Formularz wzoru oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z
kosztorysem ofertowym,
b) Załącznik nr Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym,
c) Załącznik nr Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków
udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane
doświadczenie i należyte wykonanie prac.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o jednokrotne uzupełnienie
złożonej oferty.
9. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie:
uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych stron poszczególnych
formularzy, a także wymaganych informacji w formularzu oferty/kosztorysie
ofertowym w przypadku stwierdzenia ich braku,
uzupełnień w zakresie braku załącznika nr 2, 3, w tym wymaganych dowodów, że
prace zostały wykonane należycie.
10. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących informacji/dokumentów.
Niedostarczenie informacji/dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie
dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym zwłaszcza w zakresie
stwierdzonych niespójności.
12. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr
do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

VII.

1.
2.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
Zamawiający odrzuci oferty z okresem gwarancji:
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3.

4.
5.

6.

7.

a) na prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną - krótszym niż
miesięcy;
b) na konstrukcję stalową - krótszym niż
miesięcy;
c) na urządzenia – krótszym niż –
miesiące.
Okres obowiązywania gwarancji upływa od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Oferty z deklarowanym terminem realizacji zamówienia dłuższym niż
tygodni zostaną
odrzucone. Oferty z deklarowanym terminem realizacji zadania I (Hala komory Faradaya)
dłuższym niż
tygodni zostaną odrzucone.
Oferty z terminem ważności poniżej miesięcy zostaną odrzucone.
W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia:
a) przed podpisaniem umowy - dedykowanej polisy OC dla przedmiotu zamówienia na 150 %
wartości netto przedmiotu zamówienia;
b na poczet udzielonej gwarancji i rękojmi przez okres ich trwania, po podpisaniu
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a przed upływem
terminu płatności faktury końcowej, Wykonawca ustanowi i dostarczy Zamawiającemu
potwierdzenie zabezpieczenia w formie:
- nieodwołalnej gwarancji z banku w Polsce lub za graniczną o ratingu nie
niższym niż S&P A+ lub
- polisy OC
o wartości minimum % przedmiotu umowy netto.
Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej stanowi gwarancję dobrego wykonania i
Zamawiający może z niego skorzystać w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z
warunków gwarancji i terminu usunięcia awarii.
Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie brakiem możliwości podpisania
umowy/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia - załącznik nr
c) udokumentują, że wykonali również jako generalny wykonawca przy współudziale
podwykonawców w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej
niż robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę hali lub podobnej
budowli wielkogabarytowej o kubaturze minimum 25 tys m3. Ocena spełniania
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr
do zapytania popartego
dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.
d) oświadczą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku
nr celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.

Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań
osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej % udziałów lub akcji,

Strona 7 z 12

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w
szczególności pozostawanie 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.
8. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru
stanowiącego załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr do zapytania ofertowego,
że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy,
stanowiącą załącznik nr
zapytania ofertowego i zobowiązuje się do ich dostarczenia w
przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy.
Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości
podpisania/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
10. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy
wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
11. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało
wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.
c)

VIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia,
zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto jeżeli
dotyczy).
2. Cena zryczałtowana powinna uwzględniać wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót
budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia.
3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o
zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, wskazane ceny zostaną
przeliczone po średnim kursie NBP danej waluty, obowiązującym w dniu poprzedzającym wybór
ofert.

IX.

UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana
stosowna umowa.
2. Zamawiający będzie miał prawo dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści
złożonej przez niego oferty:
a) w sytuacji zmiany terminu realizacji umowy jego wydłużenia z powodu:
- przerw w realizacji robot budowlanych powstałych z przyczyn nie lezących po stronie
Wykonawcy;
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b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

- zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamowien dodatkowych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy;
- koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
zgod lub pozwolen osob trzecich lub własciwych organow;
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upowaznione do tego podmioty i organy, realizacji
prac objętych umową, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy, odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen;
- wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzen podziemnych, ktorych odtworzenie i
zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
- okolicznosci będących następstwem siły wyzszej i wyjątkowo niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, geologicznych, klęski zywiołowe uznanych przez Zamawiającego, poprzez
wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzen siły wyzszej rozumiec nalezy
zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemozliwe do uniknięcia nawet w przypadku
maksymalnej starannosci stron, uznanych przez Zamawiającego;
- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac;
- z powodu przestojow i opoznien mających bezposredni wpływ na terminowosc
wykonania przedmiotu zamowienia – maksymalnie o okres przestojow i opoznien;
z powodu zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
z powodu zmian podwykonawców, jeżeli będą wymienieni w umowie, pod warunkiem ze
ich kwalifikacje oraz wyposazenie w sprzęt gwarantuje odpowiednią jakosc lub terminowosc
robot;
z powodu zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z częsci robot jezeli będzie to
uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania załozonego efektu;
z powodu konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych - zmiany dokonane
na podstawie art.
ust. pkt lit. b ustawy – Prawo budowlane polegające na
wprowadzenia rozwiązan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
z powodu zmian dokonanych podczas wykonywania robot i nie odstępujących w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowę w ramach
art. a ust. ustawy – Prawo budowlane, dokonane zgodnie z zapisami art. a ust.
ustawy – Prawo budowlane, spełniając zapisy art.
ust. ustawy – Prawo budowlane,
z powodu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy
stawki podatku od towarow i usług;
z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamowienia;
z powodu powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w
umowie, ktorych nie będzie mozna usunąc w inny sposob, a zmiana będzie umozliwiac
usunięcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez Strony;
z powodu zmian danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerow
kont bankowych i innych;
gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do
przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji
umowy;
w sytuacji gdy zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, a w szczególności:
- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia, jakości wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności wykonania przedmiotu
umowy,
- może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu umowy,
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m)

n)
o)
p)

- dotyczy zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i o ile nie
powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji;
z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2020;
z powodu zmiany terminu płatności faktury;
z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia na zgodą Stron;
z powodu wystąpienia innych okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzone zmiany do umowy są korzystne dla Zamawiającego, a nie naruszają
interesu Wykonawcy, w tym formy prawnej, nazwy, adresu;

3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy
zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i
rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.5. zapytania ofertowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej
% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z
Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego
podstawowego.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.
ustawy Prawo Zamówień
Publicznych do jej stosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. O
unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które
złożyły oferty w ramach postępowania konkurencyjnego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w
tym
zakresie
stosowną
informację
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego wraz z treścią załączników.
5. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.
6. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
7. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz niezwłocznie po wyborze
Wykonawcy wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.
8. Osobą do kontaktu w sprawach formalnych jest p. Sebastian Zakrzewski e-mail:
projekty@tfkable.com , tel. +48 665 810 127 w sprawach technicznych Pan Krzysztof Filip:
projekty@tfkable.com, tel. + 48 665 810 028.
9. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem
danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach;
-400, przy ul. Hipolita
Cegielskiego dalej również jako „Spółka” . Z administratorem można się skontaktować poprzez
adres email daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na
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Załącznik nr Lista dokumentów wymaganych na etapie podpisywania/realizacji umowy
Załącznik nr
Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony
środowiska
Załącznik nr Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z
pracownikami
Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr Przedmiary robót
Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym jest dostępny do wglądu w miejscu
realizacji zamówienia oraz do udostępnienia w wersji elektronicznej.

Strona 12 z 12

