WERSJA AKTUALNA – PO KOREKCIE W DNIU 25.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr postępowania 1/2019/HPM Z DNIA 11.07.2019
NAZWA i DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI
z siedzibą ul. Janusza Petera 3, 22-600 Tomaszów Lubelski
NIP 921-160-74-13; REGON 950453039

ZAMAWIAJĄCY
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia na roboty budowlane: zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania
pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie
realizowanego W RAMACH PROJEKTU „ Archipelag Roztocze”
Działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia
Projekt realizowany w partnerstwie – partnerzy:
) ARBUDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 921-203-13-69;
) Henryk Kaproń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Henryk Kaproń, NIP: 714-132-23-76;
) Henryk Dolanowski, prowadzący Działalność gospodarczą pod firmą HYPERSPACE PROJECT
MULTIDIMENSIONAL Henryk Dolanowski, NIP: 921-160-74-13;
) Andrzej Kudlicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P. QUAND Andrzej Kudlicki,
NIP: 921-100-29-63;
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o wartości powyżej 50 000,00 zł prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(autor wytycznych - Ministerstwo Rozwoju).
Zapytanie udostępnione w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK
DOLANOWSKI do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kody CPV i nazwa kodów CPV
Podstawowy kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV: patrz załącznik nr 1
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2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zagospodarowanie terenu – cz.2 w
ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie, zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w tym dokumentacją
techniczną tj.:
1) dokumentacją projektową – załącznik nr 1A do zapytania,
2) Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1B
do zapytania,
3) przedmiarem robót- załącznik nr 1C do zapytania (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy
i nie stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)
3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) WYKONANIE I MONTAŻ MOSTKÓW I KŁADKI
2) ALTANKI
3) TOALETA, ŁAWKI I KOSZE
4) ELEMENTY RÓŻNE
4.

5.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji technicznej nazw (w
tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków
towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i
nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań
jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe
wskazanych.
Szczegółowy zakres obowiązków przyszłego Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 4 do zapytania

III. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na
okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem elementów
przedmiotu zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1B do zapytania-dodatkowe wymagania
dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia, dla których został wskazany inny
wymagany okres gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu ostatecznego
bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego końcowym protokołem odbioru.
2. Gwarancja obejmuje wykonane roboty w tym wady materiałowe oraz wady w robociźnie.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi na zasadach ogólnych. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym
przedmiotu Umowy.
4. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.
IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA -UMOWY
Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30.04.2020
Miejsce realizacji zamówienia – Ruda Żelazna, dz. 118/1, 119, 120, 121, gmina Tomaszów Lubelski,
województwo lubelskie
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW
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1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niższej opisane warunki
dotyczące:
1) Uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2) Wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
3) Potencjału technicznego
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) Osób zdolnych do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowy warunek –
wniosą wadium zgodnie z poniższym (wymagania dotyczące wadium):
1) Wykonawca przystępujący do postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych i 00/100), przed upływem terminu składania
ofert.
2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa
udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o
numerze: 56 1090 2590 0000 0001 3367 4204 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu pn.:
„zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w
Żelaznej Rudzie Nr postępowania: 1/2019/HPM. Wadium uważa się za wniesione w terminie,
jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
4) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w
formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
5) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie,
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania
ofert.
6) Warunki zwrotu i zatrzymania wadium:
a) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. d;
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt e;
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c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub do zawarcia umowy
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odmówi
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
e) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7) Oferta Wykonawcy, niezabezpieczona akceptowaną formą wadium lub niezabezpieczona
wadium przez cały okres związania ofertą lub zawierająca dokument wadium o treści niezgodnej
z pkt 5) lub o treści niegwarantującej zatrzymania wadium w okolicznościach wskazanych w pkt.
6), zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają dodatkowy warunek –
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą
stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3A do zapytania. Wykonawcy, którzy nie
złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone
przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

VI. INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału Wykonawcy, które
pozostają z Zamawiającym - HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI oraz
pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami wskazanymi
wyżej, lub członkami organów tych podmiotów - a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy,
polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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 lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego
oświadczenia, określonego w załączniku nr 3B do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą
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ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną
uznane za odrzucone.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1)
Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
*
– ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
Zamawiający dokona badania ofert i oceny ofert ważnych, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i
nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w
postępowaniu, w oparciu o ustalone kryteria oceny, zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:
kryterium - Cena ofertowa brutto (C):
wzór C = (Cn / Co) x 100 pkt x 100%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium - Cena ofertowa brutto;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 100 punktów.
Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów (P) – Ocena oferty:

P=C

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch
miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia
nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta
najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia
ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku złożenia oferty
na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu, z Wykonawcą którego oferta uzyskała w wyniku
oceny ofert najwyższą ilość punków i została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby
podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie
upłynął termin związania ofertą.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto określoną za cały przedmiot zamówienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
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2)
3)

4)
5)

6)

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli
jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.” W
związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
Ustalenie prawidłowej stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.
Cena ofertowa - wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty (w tym podatek VAT),
związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z treści zapytania w tym w
szczególności opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w
dokumentacji technicznej m.in. koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, zawierającej wytyczenie
geodezyjne, czynności niezbędne w toku prowadzenia prac, oraz dokumentację i geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą, koszty wszystkich robót przygotowawczych, montażowych,
porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych
odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.
Cena ofertowa może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze
(do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
Zamawiający, przed upływem terminu do składania ofert, dopuszcza możliwość dokonania przez
Wykonawcę wizji lokalnej terenu budowy, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu jej
przeprowadzenia.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
2 do zapytania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, przewidujących realizację części przedmiotu
zamówienia.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji przedmiotu
zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na
wynik postępowania.
6. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przedstawiciela/li Wykonawcy wymienionych w
aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osobę/by upoważnione do zaciągania zobowiązań i
złożenia oferty w jego imieniu. Upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7. Oferta powinna zawierać:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór – załącznik nr 3A do zapytania –
wypełnione przez Wykonawcę
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wzór – załącznik nr
3B do zapytania – wypełnione przez Wykonawcę
3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy– jeżeli dotyczy.
8. Złożenie oferty po terminie, w innej formie oraz oferty niekompletnej lub której treść nie odpowiada
treści Zapytania ofertowego lub zawierającej omyłki skutkować będzie jej odrzuceniem, z
zastrzeżeniem pkt 9 i pkt 10.
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9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów lub oświadczeń o których mowa w pkt IX.7
ppkt 1)-3) lub złoży dokumenty lub oświadczenia niekompletne, zawierające błędy lub budzące
wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do ich
złożenia uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod
rygorem odrzucenia oferty.
10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawienia w treści oferty:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym , niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty
- zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wezwie Wykonawcę
do wyrażenia zgody na dokonanie poprawienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod
rygorem odrzucenia oferty.
X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2019
1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać
dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie
wyznaczonym na składanie ofert – oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie
odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta
zewnętrzna i wewnętrzna powinny być opieczętowane pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres
Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto koperta wewnętrzna powinna być opatrzona napisem: „Oferta na wykonanie robót
budowlanych zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie
"Ironland" w Żelaznej Rudzie” Nr postępowania 1/2019/HPM - nie otwierać przed upływem terminu
składania ofert.
LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: h.d@op.pl – w postaci dołączonych do wiadomości
załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania

UWAGA!
W przypadku składania oferty drogą e-mail z jednoczesnym wnoszeniem wadium w formie innej niż
pieniądz, należy dostarczyć dokument wadium w formie oryginału na adres: ul. Tomaszowska 52,
Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w formie skanu
załączyć jako integralną część oferty e-mail.
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OFERTY Z NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYM DOKUMENTEM WADIUM LUB DOSTARCZONYM PO
UPŁYWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT zostaną odrzucone, jako niezabezpieczone wadium zgodnie z
wymogami opisanymi w zapytaniu w części V.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 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. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
1. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
w następujących przypadkach:
) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – przedłużenie terminu wykonania nie
dłużej jednak niż łącznie o 60 dni, w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu
zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków –
o okres trwania tych okoliczności;
b) gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w
szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa - o okres trwania tych
okoliczności;
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie – o
okres trwania konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie
wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy;
d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie realizacji
umowy z uwagi na należyte wykonanie zamówienia (np. roboty zamienne, nowsza
korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian w dokumentacji projektowej lub
konsultacji oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją
wprowadzonych zmian;
e) wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających
dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających spełnienie wymogów technologicznych lub
realizację w sposób określony Umową, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w
szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, odnotowanych o
godz. 7.00 na terenie budowy, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej
realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z powstałym opóźnieniem - o
okres trwania tych warunków;
f) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę - o okres na który wstrzymano prace;
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g) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w
szczególności w przypadku wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk
archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres na który wstrzymano prace;
h) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność
skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do
wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;
) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia ewentualnych robót zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia);
b) zmiany obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny
podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (zmiana wysokości
wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu);
) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w
dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa (w
przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy
polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku
pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego
podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
) materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń (gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,
sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się
niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem
bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia
się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiały,
urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą
wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego
podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany
wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
) osób funkcyjnych wskazanych w umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy,
) rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa – w sytuacjach
wynikających ze specyfiki działalności Wykonawcy lub zaistnienia w troku umowy trudnych
do przewidzenia okoliczności,
) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 5 ust. 5 umowy,
) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub robót zaniechanych zgodnie z § 2 ust. 4
umowy,
) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie
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wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla
realizacji przedmiotu zamówienia.
) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej
(ceny ofertowej brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 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 pomoc finansowa udzielana
przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na konto bankowe Zamawiającego nr rachunku 56 1090 2590 0000 0001 3367
4204 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w postępowaniu pn.:
„zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w
Żelaznej Rudzie” Nr postępowania: 1/2019/HPM
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w projekcie
umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wypłata, o której mowa w pkt 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

XIV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
HENRYK DOLANOWSKI tel. 602 773 018, h.d@op.pl
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2.

3.
4.
5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamówienie dotyczy projektu „Archipelag Roztocze” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPW 2014-2020.
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub
wpłyną tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy wykonawcy zostaną wykluczeni z
postępowania, dokonuje się wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i
warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia Wykonawcy.

KLAUZULE INFORMACYJNE
I. obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI
2) w sprawach ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt pod adresem: h.d@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia „zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej
Rudzie” Nr postępowania: 1/2019/HPM
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
przez określony przepisami prawa okres od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r.. poz.1330),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. przepisów;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy
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Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest HYPERSPACE PROJECT MULTIDIMENSIONAL HENRYK DOLANOWSKI
2.
w sprawach ochrony danych osobowych można uzyskać kontakt pod adresem: h.d@op.pl
3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w
szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
3) dochodzenia roszczeń,
4) archiwalnym
i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia
przetwarzania.
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia.
Niepodanie danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy.

XV. NIEUDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie udzieli zamówienia, w przypadku braku ofert odpowiadających treści Zapytania
ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku gdy cena oferty z najniższą
ceną lub cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. UWAGA: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 650
000,00 zł netto. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów
postępowania.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO stanowiące jego integralną część:
1. NR 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) w tym:
2. NR 1A - dokumentacja projektowa
3. NR 1B - dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu
zamówienia
4. NR 1C - przedmiar robót (załącznik ten ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie
stanowi wyłącznej podstawy do wyceny robót)
5. NR 2 – Formularz ofertowy,
6. NR 3A – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
7. NR 3B – Formularz oświadczenia o braku powiązań
8. NR 4 – Projekt umowy.
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