
ZAIPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn': ,,Przebudowa budynku ,,Katechet6wki" w wykonaniem instalacji wewnqtrznych w celuzmiany sposobu ui:ytkowania na ,,Dom Wsparcia Rodziny,,.

l. Zamawiajqcy:

Parafia Rz:ymskokalolicka pw. wszystkich Swiqtych w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6, 36-100
Kof b uszowa, woj. Podka rpackie, tel. SOt 642 579, http ;,//ko legiata. ko l b uszowa. o l/

tt. Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie prowarlzone jest zgodnie z:
- wytycznymi w z'akresie kwalifikowalnoSci wydatkdw w ramach Europejskiego Fundusz:u Rozwojr,r
Regionalnego, Europejskiego Funduszu spolecznego oraz Funduszu sp6jno5ci na lata 2014-2020 oraz:dokumentem ,,Zam6wienia udzielane w ramach projekt6w. podrqcznik wnioskodawcy i beneficjenta
progra m6'w polityki sp6jno$ci 2OI42OZO" .

- wytycznymi Inr;tytucji zarzqdzaiqcej Regionalnym programem operacyjnym wojew6dztwa
Podkarpaclciego na lata 201'4-2020 w sprawie udzielania zam6wieh wsprilfinansowanych ze jrodk6w
EFRR, w st'osunku d. kt6rych nie stosuje siq ustawy prawo zam6wie6 pubricznych.

lll. Nazwa zadania:

"Przebudowa budynku ,,Katechet6wki" w wykonaniem instafacji wewnetrznych w celu zmiany
sposobu uiytkowania na,,Dom Wsparcia Rodziny,,.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: ograniczenie problem6w spofecznych i gospodarczych
w Gminie Kolbuszovva poprzez nadanie nowych funkcji lub przywr6cenie funkcji zagospodarowanym
terenorn i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia" wsp6tfinansowanego w Europejskiego
Funduszu ftozwoju tlegionalnego w ramach osi priorytetowej Vl Sp6jnosi przestrzenna i spolecz:naw ramach Regionalrrego Programu operacyjnego Wojewddztwa podkarpackiego na lata zoL4-2ozo.
U mowa RppK.05.03.00. 18_oo3 1/18_OO z d nia 17 .06.2OL9 r.

lV. Rodlzaj zam6urienia:
Roboty budowlane

V. Opis przedmigtu zam6wienia:

Przedmiot zam6wienia zadanie pn.: ,,przebudowa budynku ,,Katechet6wki,, w wykonaniem
instalacji wevrnetrznych w celu zmiany sposobu uiytkowania na,,Dom wsparcia Rodziny

Lokaf izacja: Kolbuszowa, dzialka ewidencyjna nr dz. nr 1,4il6l2, r47g obr,0001 jeoln. ewid.
180602_4.0001 Kolbuszowa

PODKARPACKIT
LJni

Ror

l(olbuszowa, dnia 19.02.2020 r.
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L Przedmiotem inwestycji jest:
1) Przebudowa istniejqcej piwnicy z przeznaczeniem na zaplecze kuchenne, rlagazy,ny,

pomir:szczenie socjalne, pralniq, salq spotkafi, pomieszczenie dla matek z dzieimi oraz
saniterriaty

2) Przebudowa istniejqcego budynku na poziomie parteru. projektuje siq screnq z widowniq
orazzapleczem scenicznym, szatniq, magazyn, wc, foyer, klatkq schodowq, :;anitariaty

3) Przebudowa poddasza w celu przeznaczenia go na cele mieszkalne oraz: potrzeby grup
dziafajqcych w ramach Domu Wsparcia Rodziny

4'l Promocja projektu - wykonanie tablic:
a. Tablica informacyjna (1 szt.) - minimalny rozmiar to 8Ox12O cm (wymiary europalety).
b. Tablica pamiqtkowa (1 szt.) - rekomendowany minimalny rozmiar tablicy pamiqtkolvej

to format 43.

c. Merteriaf trwaty, kolor tablic bialy, kolorowy nadruk.
Tre56 tablic do uzgodnienia z Zamawiaiqcym przed wykonaniem.

Zakres rze'czowy obejmuje wykonanie czynno6ci wskazanych w dokumentercji technicznej
(zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) i w przedmiarach rob6t (zalqcznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego).
UWAGA: Je2eli Zapytanie ofertowe lub zalqczniki do zapytania ofert,owego w tynl
dokumentacja techniczna/projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roLr6t
wskazywaliaby w odniesieniu do niekt6rych materiat6w i urzqdze6 znaki towaro\ /e,
pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiajqcy dopuszcza skladania ,,

produkt6w r6wnowa2nych". Wszelkie ,,produkty" pochodzqce od konkretnych producent6w,
okreSlajq ntinimalne parametry jakoSciowe i cechy u2ytkowe, jakim muszq odpowiadai towary,
aby spelnid wynragania stawiane przez Zamawiajqcego i stanowiq wylqcznie wzorzec
jakoSciowy przedmiotu zam6wienia. Poprzez zapis dotyczqcy minimalnych wymagari
parametr6'\,v jako6ciowych, Zamawiajqcy rozumie wymagania towar6w zawarte w o96lrrie
dostqpnych 2rodlach, katalogach, stronach internetowych producent6w. Operowarrie
przykfadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwafi
Zamawiajqcego w stosunku do okreSlonego rozwiqzania. Tak wiqc poslugiwanie siq nazwami
producentow/ produktdw ma wylqcznie charakter przykladowy. Zamawiajqcy, prz11 opis;ie
przedmiotu zamowienia, wskazujqc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt dopuszcza jednocze6nie produkty r6wnowa2ne o parametrach jakoSciiowych i

u2ytkowycfr. Materialy r6wnowa2ne muszA byi w ofercie wymienione z nazwy, a ciq2ar
udowodnienia o zachowaniu parametr6w wymaganych przez Zamawiajqcego lezy po stronie
skladajqcego ofertq.
Materialy rriwnowa2ne w zadnym stopniu nie mogq obni2yi standardu i nie mogq zmienii zasad

oraz rozwiqzad technicznych przyjqtych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogq
powodowatl konieczno6ci przeprojektowania jakichkolwiek element6w, ani nie mogq pozbawiili
U2ytkownika 2adnych wydajnoSci, funkcjonalno5ci, u2ytecznoSci opisanych lub wynikajqcych z

dokumenta,cji projektowej. Wykonawca skladajqcy ofertq r6wnowa;inq bqdzie zobowiqzany clo

udowodnienia zamawiajqcemu, 2e oferowane pruez niego urzqdzenia lub materiaty sq
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r6wnowa2ne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. wykonawca przedstawi niezbqrlne
informacjr: dotyczqce przyjqtych do oferty material6w potwierdzajqce r6wnowa2no6i
oferowanych urzqdzef w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

4't Realizacja przedmiotu zamdwienia musi byi zgodna z ofertq i zapytanie ofertowym, w szczeg6lno6ci
z:

a) DokumentacjA technicznE / projektowq (zalqcznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego),

b) lstotnymi postanowieniami umowy / projektem umowy (zalqcznik nr 7 do niniejszsgo
za pytania ofertowego),

c) Pr:redmiarami rob6t (zafqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) - przedmiar
ma charakter pomocniczy.

Vl. Oznaczenie wg Wsp6lnergo Slownika Zam6wie6 (CpV):
45453OOO-7 Roboty remontowe i renowacyjne
452627 00-8 Prze b udowa budyn k6w
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych
453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Vll. Warunki udziafu w postqpowaniu:

O udzielenie zam6wienia na poszczeg6lne zadania mogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:
- nie podlegajq wykluczeniu,

- spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.

t. Kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dziafalno6ci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:

Zamawiajqcy nie okre6la warunk6w udziafu w postQpowaniu w tym zakresie.

2, Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Wykonawca spelni warunek udziafu w postqpowaniu dotyczAcy sytuacji ekonomicznej lub firnansowrtj,
je2eli wykaie, 2e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnosci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sume gwarancyjnq nie mniejszq ni2: 1.000.000,00
PtN

Jeieli z uzasadnionei przyczyny wykonawca nie mo2e zloiyl dokument6w dotyczqcych sytuar:ji
finansowej fub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajqcego, mo2e zlo2yi inny dokument, kt6ry
w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiajqcego warunku udziatu
w postqpowaniu.

3. Zdolno6citechnicznalubzawodowa:

oceniajqc zdolno5i technicznq lub zawodowq wykonawcy, zamawiajqcy stawia nastqpujqce minimalne
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warunki dotyczqce wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, potencjalu technicznr:go
wykonawcy lub os6b skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia, umo2liwiajqce realizacjq
zam6wienia na odpowiednim poziomie jako(ci.

1) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub os6b skierowanych przez wykonawcq do realiziacji
zam6wienia.

Wykonawca spefni ten warunek udzialu w postqpowaniu,
nastqpujqcymi osobami:

je2eli wyka2e, 2e dysponuje

a) Kierownik budowy - brania konstrukcyjno-budowlana - 1 osoba -wymagania:
osoba ta musi posiadai uprawnienia budowlane w specjalno6ci konstrukcyjno-budowlanej - 5ez
ograniczef - wydane zgodnie z ustawE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo,wlane (tj. Dz. U. z 2OI9 poz.
1'186 z poin. zm.) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2Ol9 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U' poz' 831). albo odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia budowlane, kt6re zostaty
wydanej na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w, kt6re pozwalai bqdq na pelnienie funlcji
Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zam6wienia.

Osoba ta musi posiadai rninimum 3-letnie doswiadczenie. llosi lat doSwiadczenia nale2y liczy6 od daty
wystawienia uprawnief o konstrukcyjno-budowlanej.

b) Kierownik rob6t - brania elektryczna - 1 osoba -wymagania:
Osoba ta musi posiadai uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczef - wydane zgodnie z ustawq z dnizr 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t1. Oz. lJ.z2OI9 poz. 1186 zp62n.zm.lorazRozporzqdzeniem Ministra
fnwestycji iRozwoju z dnia 29 kwietnia 2O!9 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadajqce im wa2ne
uprawnienia budowlane, kt6re zostaty wydanej na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w,
kt6re pozwalai bqdq na petnienir,' funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zam6wienia,

Osoba ta musi posiadad ntinimum 3-letnie do5wiadczenie. llo5i lat doSwiadczenia nale2y liczyi od daty
wystawienia uprawnieri o specjarlno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzefi elektryczny,ch
i elektroenergetycznych.

c) Kierownik rob6t - brania instalacyjnej - 1 osoba -wymagania:
Osoba ta musi posiadai uprawnienia budowlane w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalarcji
i urzqdzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeii -
wydane zgodnie z ustawq z dnia 7lipca L994r. Prawo budowlane orazoraz Rozporzqdzeniem Ministra
f nwestycji i Rozwoju z dnia 29 kr,uietnia 2079 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadajqce im wa2ne
uprawnienia budowlane, kt6re zostaty wydanej na podstawie wcze5niej obowiqzujqcych przepis6rv,
kt6re pozwalai bqdq na pelnienier funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zam6wienia.
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osoba ta musi posiadai minimum 3-letnie doswiadczenie. llo6i lat doSwiadczenia nalezy liczyi orj clatywystawienia uprawniefi w specjatnosci instalacyjnei w zakresie sieci, instalacji i urzqdze6 cieplnyrch,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajqcy, okreslajqc wymogi dla ka2dej osoby w zakresie posiadanych uprawnieri budo,wlan!,ch,
dopuszcza odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pahstw Europejskir:go
obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarsk iei, z zastrze2eniem art. !2 a orazirrnych przepis6w
ustawy Prawo Budowlane (D2.u.2019.1186 t.i. z p52n. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach czfonkowskich unii Europejskiej(t'j' Dz' u' 22020 r' poz' 22ol,kt6re pozwalai bqdq na pefnienie funkcji Kir-'rownika Budowy w zal<resie
objqtym umowE;

llekroi w opisie warunk6w udzialu w postQpowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypaclku os6b
bqdqcych obywatelami kraj6w czlonkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzje w sprawie uznania
wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji techniczny,ch
w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zam6wienia - zgodnie z wlasciwymi przepisarni, w
szczeg6lnosci Ustawq z dnia 22 grudnia 201'5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w padstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (t.1. oz. u. z 2o2o r. poz.22ol. oraz Ustawq z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekt6w, in2ynier6w budovunictw a orczurbanist6w (t.j.
Dz. U. z 20L9 r. poz. tLt7l.

2'l Do6wiadczenie wykonawcy
wykonawca spelni ten warunek udziatu w postepowaniu, je2eli wyka2e, 2e: wykonal w ciqgu ostatnich 5
lat przed upiywem terminu skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy.- w tym
okresie):

- minimum jednq robotq polegajqcq na wykonywaniu minimum dw6ch remontowych w obiektarch
kubaturowych o pow. min. 1.000,00 m3 o wartoSci nie mniejszej ni2: 1.000.000,00 zf brutto kaida.

Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu, kwoty bqdq wyra2ane w walucie obcej, kwoty te zostana przeliczone na pLN vrg
Sredniego kursu PLN w stosunkur do walut obcych ogfaszanego przez Narodowy Bank polski (Taberla A
kurs6w Srednich walut obcych) w dniu publikacji ogloszenia na stronie internetowej

4. Dokumenty na potwierdzania spelniania warunku
O udzielenie zam6wienia nrogq ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:
- nie podlegajq wykluczeniu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialiu
w postqpowaniu zamawiajqcy 2qda od wykonawcy stosownego o6wiadczenia wg. wzoru stanowiqcego
Zalqcznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

- spefniajq warunki udziatu w postQpowaniu dotyczEce: w celu potwierdzenia spelnienia warunk6rru
udziatu w postepowaniu zamawiajqcy 2qda od Wykonawcy stosownego oswiadczenia wg. wiloru
stanowiqcego Zafqcznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia wezwie wykonawcQ, kt6rego oferta zostafa najwy2ej
oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 5 dni, terminie aktualnych na dzieri zkl2ernia
oswiadczeri i dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, o kt6rych nrowa w pkt. V1 niniejiszr:go
zapytania ofertowego, tj.

1) w celu potwierdzenia spelniiania warunku dotyczqcego sytuacji ekonornicznej lub finansowej
okre5lonego w pkt 6.1..2 S|WZ Zamawiajqcy iqda od wykonawcy:

dokument6w potwierdzajqcych, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnro5ci cywilne,i w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na surTre gwarancy.inq
okre6lonq przezzamawiaiqcego w pkt. Vil.2 niniejszego zapytania ofertowego.

Je2eli z uzasadnionei przyczyny wykonawca nie mo2e zto2yi dokument6w dotyczqcych sytuarcji
finansowej lub ekonorniczneli wymaganych przez zamawiajqcego, mo2e zio2y(, inny dokument, kt<iry
w wystarczajqcy sposdb potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiajqcego warunku udzialu w
postqpowaniu.

Je2eli w dokumentach slkfadanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzia,lu
w postqpowaniu, kwoty bqdq wyra2ane w walucie obcej, kwoty te zostanE przeliczone na pLN wg
Sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank polski (Tabela A
kurs6w Srednich walut obcych) w dniu publikacji ogfoszenia na stronie internetovuej
www.zamowienia rpo. pod ka rllackie.pl.

2l W celu potwierdzenia spelniania warunku dotyczqcego zdolno6citechnircznej lub zawodowej
okre5lonego w pkt Vll.3 niniejszego zapytania ofertowego zamawiajqcy iqda od wykgnawcy:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przr-.d
upfywem terminu sktadania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu, a
je2eli okres prowadz,enia dziafalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, z
zatqczeniem dowodirw okre6lajqcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nale2ycie, w
szczeg6lno5ci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami pravrra

budowlanego i prawidlowo ukofczone.

Dowodami, o kt6rych mowa powy2ej , sq referencje bqdl inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byfy wykonywane, a je2eli z uzasadnionej
przyczYnY o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych rCokument6w -
inne dokumenty.

Propozycja wykazu stanowt Zalqcznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) wykazu os6b, skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznegg,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
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kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnief do kierowania robotami budowlanymi)
i doswiadczenia niezbqdnego do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnoScioraz informacjq o podstawie do dysponowania tymiosobami

Propozycja wykazu stanowi zafqcznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Je2eli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spefniania warunk6w udzialu
w postQpowaniu, kwoty bqdq wyra2ane w walucie obcej, kwoty te zostanq przelicz:one na pll\ wg
Sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank polski (Tabela A
kurs6w Srednich walut obcych w dniu publikacji ogtoszenia na stronie internetourej

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu
zamawiajqcy iqda od wykonawcy stosownego o6wiadczenia wg. wzoru stanowiecego Zafqcznik nr
9 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Pozostale warunki:

1. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spetniania warunk6w udzialu w porstqpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci, polegai
na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej inny,ch
podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w prawnych.

2' W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno6ciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te
zrealizuiq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sq wymagane. \A/.ftrkim

podmiotu iako podwvko m6wienia I rna
obowiazek ia wvkonai.

3. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii
zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowaf niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. Informacja ta musi byi
zawarta w ofercie.

4. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innyclh podmiot6rru,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzat siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasobirw, chyba 2e za

nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.

5. Je2eli zdolnoici techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w pkt Vll niniejszego zapytania ofertowego, nie potwierdzajq spefnienia przr:z

7
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wykonawcq warunk6w udzialu w postQpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajq cy lqda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez zamawiajqceg':
a) zastqpil ten podmiot innym podmiotem rub podmiotami rubb) zobowiqzal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, je2eli wyka2e

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o ktor,lch
mowa w pkt. Vll niniejszego zapytania ofertowego.

W celu oceny, czy wykonawca polegajqc na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w
wykonawca musi udowodnii, 2e bqdzie dysponowaf niezbqdnymi zasobami w stopniu
umo2liwiajqcym nalezyte wykonanie zam6wienia publiczneBo oraz oceny, czy stosunek fqczqcy
wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich zasob6w, zamawiajqcy
2qda dokument6w, kt6re okre6lajq w szczeg6lnoSci:
1) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
2) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu

zam6wienia,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia,4) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk<iw

udzialu w postqpowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt6rych wskazane zdolno6cidotyczq.

Zamawiajqcy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolno5ciach lub sytuacji innych podmiot6w,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w dokument6w wymienionych w pkt. '/ll
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku gdy wykonawca korzysta z zasob6w innel3o
podmiotu ma obowiqzek wskazai w zestawieniu, 2e zrealizowal to dany podrniot wskazujqc
nazwQ i adres/siedzibq.

8' Wykonawcy moga wsp6lnie ubiegai sie o udzielenie zam6wienia. przeprisy dotyczq,cs
wykonawcy stosuje siq odpowiednio do wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siiq o udzielenie
zam6wienia.

W takim przypadku wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

w przypadku zlo2enia oferty wsp6lnej warunki formalne okreslone
zapytania ofertowego musi spefniai ka2dy z tych wykonawc6w.

w pkt Vtt niniejszeg;o

Warunki merytoryczne udzialu w postqpowaniu okreSlone w pkt Vll niniejszego zapytania
ofertowego winne spelniai lqcznie podmioty skladaiqce ofertq wsp6lnq.

W przypadku Wykonawcdw wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, 2aden z nich nie
mo2e podlegai wykluczeniu z udzialu w postqpowaniu w okoliczno5ciach, o kt6rych mowa \,v

pkt. Xlll niniejszego zapytania ofertowego, natomiast spefnianie warunk6w wskazanych w pkt Vll
niniejszego zapytania ofertowego i kt6rych opis sposobu dokonania oceny spellniania zostal

7.
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zamteszczony w niniejszym zapytaniu ofertowym, wykonawcy wykazuia lqcznie.

9' Zamawiajqcy mo2e, na kaidym etapie postqpowania, uznai,2e wykonawca nie posiada
wymaganych zdolno5ci, je2eli zaanga2owanie zasob6w technicznych lub zawodow,ych
wykonawcy w inne przedsiewziqcia gospodarcze wykonawcy mo2e mied negatywny wptyw na
rea lizacjq zamdwien ia.

Lo. ZamawiaiEcy w postQpowaniu prowadzonym w trybie zapytarria ofertowego, najpierw dokqna
oceny ofert, a nastqpnie zbada, czy wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spefnia warunki udzialu w postqpowaniu.

11' Je2eli jest to niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowa nia
o udzielenie zam6wienia, zamawiajqcy mo2e na ka2dym etapie postqpowania wezwai
wykonawc6w do zfozenia wszystkich lub niekt6rych oSwiadczer{ lub dokumentrj,w
potwierdzajqcych, 2e nie podlegajq wykluczeniu, spelniajq warunki udzialu w postepowaniu lub
kryteria selekcji, a je2eli zachodzq uzasadnione podstawy do uznania, 2e zlolone uprzedpio
oSwiadczenia lub dokumenty nie sq ju2 aktualne, do zlo2enia aktualnych o5wiadczefi lub
dokument6w.

!2' Je2eli wykonawca nie zlo2yl o6wiadczefi lub dokument6w potwierdzajqcych okoliczno5ci, o
kt6rych mowa w pkt, Vll niniejszego zapytania ofertowego, lub innych dokument<lw
niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania, o5wiadczenia lub dokumenty sq niekompletrre,
zawierajq blqdy lub budzq wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwo5ci, zamawiajqcy wzywa ,Jo

ich zlo2enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaSnieri w terminie przez sietrie
wskazanym, chyba 2e mimo ich zfo2enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja5nirlri
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postqpowania.

13. Je2eli wykonawca nie zlo2yl wymaganych petnomocnictw albo zlo2yf wadliwe pelnomocnictrr,,,a,
zamawiajqcy wzywa do ich zfo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ir:h
zlo2enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byfoby uniewa2nienie
postqpowania.

Vlll. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczeg6lnych kryteri6w
oceny:

1. Zamawiajqcy przY wyborze oferty bqdzie siq kierowal poni2szymi kryteriami okre6lonymi w spos(rb
jednoznaczny i zrozumialy, umo2liwiajqcy sprawdzenie informacji przedstawianych przez
wykonawc6w.

a) Nazwa kryterium; cena brutto
Waga kryterium:80 %

Opis sposobu obliczenia punkt6w:

C min
c

C bad
xBo%
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gdzie

C min cena ofertowa brutto oferty najta6szej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryterium mo2na uzyskai maksymalnie gO punkt6w.
dwdch miejsc po przecinku.

a) Nazwa kryterium: dtugo56 okresu gwarancji
Waga kryterium:20%
Opis sposobu obliczenia punkt6w:

Przyznane punkty zostanq zaokrqglone do

Najkr6tszy wymagany pnez zamawiaiqcego okres gwarancji to 24 miesiqce.
wykonawca moze zaproponowai okres gwarancji i rqkojmi za wady tylko w pelnych miesiqcach.
przypadku wskazania innego okresu gwarancji niz okreSlony poni2ej, Zamawiajqcy prz:.yzna0 pkt.
ocenie kryterium: dlugo5i okresu gwarancji.

- oferta z 24 miesiqcznym okresem gwarancji otrzyma O pkt
- oferta z 36 miesiqcznym okresem gwarancji otrzyma 5 pkt
- oferta z 48 miesiqcznym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt
- oferta z 60 miesiqcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt

w tym kryterium mo2na uzyskai maksymalnie 20 punkt6w. przyznane punkty zostanq zaokrqglone
dw6ch rniejsc po przecinku.

2' w kryteriach mo2na uzyskai maksymalnie 100 punkt6w. Przyznane punkty zostanq zaokrqglone do
dw6ch miejsc po przecinku.

Je2eli zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzifby do powstania u zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takir:j
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i usfug, kt6ry miatby obowiqzek
rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. wykonawca, skladajqc ofertq, informuje zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego oboviriqzku podatkowego, wsl(azujqc
nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie prowadzii do jeg,c
powstania, oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku.

3' Je2eli nie mo2na wybra6 najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wiqce.i ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, zamawiajqcy sposr6d tyclh ofert
wybiera ofertq z naini2szq cenq, a je2eli zostaly zlo2one oferty o takiej samej cenie, zamawiajqc,ll
wzywa wykonawcdw, kt6rzy zlo2yli te oferty, do zfo2enia w terminie okreslonym przez
zamawiajqcego ofert dodatkowych. wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaofelrowarj
cen wy2szych ni2 zaoferowane w zlo2onych ofertach.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:r

a) Podana cena musi byi wyra2ona w PLN (polski zloty). cena musi uwzglqdniai wszystkig
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytulu nale2ytej oraz zgodnej z obowiqzu.iqcymi
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przepisa m i rea lizacji przedm iotu za m6wien ia.
b) wartoSi oferty nalezy podai netto i brutto z wyodrqbnieniem podatku VAT.

lX. Warunkiplatno6ci:
PfatnoSi dokonana bqdzie na podstawie faktury/rachunku, w terminie 30 dni odfaktury/rachunku do siedziby Zamawiajqcego po odbiorze przedmiotu zam6wienia.
platnoSci faktur/rachunku: nie czesciei ni2 raz na kwartaf.

daty wptywu
Czqstotli'wcSi

X. Opis sposobu przygotovuania oferty:
1) oferta powinna byi sporzqdzona na formularzu oferty stanowiacym Zalqcznik nr 3 doniniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale2y zalqczyf:

a) Pefnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal 
zgodrno6iz oryginalem przez notariusza) wzglqdnie do pod kladanychwrazz ofertq, o ile prawo do ich podpisa ia nie wyn nych lvr.azz ofertq,

b) Kosztorys ofertowy -' przygotowany w oparciu o zalqczony przedmiar rob6t - zalqcznik nr 2do zapytania ofertowego.
c) wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczyi w wykonywaniu zamdwienia - Zalqcznik nr 4 rlozapytania ofertowego.
d) Dokumenty potwierdzajqce doswiadczenie - wykaz rob6t brudowlanych - Zatqcznik nr 5 rlozapytania ofertowego.
e) o6wiadczenie o niekaralno6ci za przestepstwa umysrne - zalqcznik nr G do zapytarniaofertowego.
f) oswiadczenie o braku powiqzafi - wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr g do niniejszeglozapytania ofertowego.
g) oSwiadczenie o braku podstaw wykluczenia - wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 9 doniniejszego zapytania ofertowego.
h) oswiadczenie o spelnieniu warunk6w udziatu w postqpowaniu - wg wzoru stanowiqct-,go

Zafqcznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego
2) oferta winna byi napisana wiqzyku polskim, czyternq izcionkq w spos6b trwafy.
3) wymagany termin zwiqzania z ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna

siq wraz z upfywem terminu sktadania ofert.

Xl. Miejsce, spos6b itermin skladania iotwarcia ofert:
Oferty w papierowej formie pis;emnej nale2y przeslai na adres:
Urzqd Mieiski w Kolbuszowej, ul. obroric6w Pokoju 2L,36-too Kolbuszowa lub zlo2yfw budynku
Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. obroric6w Pokoju z1-, g6-too Kolbuszowa w terminie dr:
05 marca 2o2or o do godziny 10:00. z dopiskiem na kopercie ,,pnebudowa budynku ,,Katechet6wki,,
w wykonaniem instolacii wewnqtrznych w celu zmiany sposobu uiytkowonia na ,,Dom wsparciu
Rodziny".

otwarcie ofert nastqpi w budynku Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. obrofic6w pokoju 2.L,36-
100 Kolbuszowa w pokoju nr r, w dniu 05 marca 2020r,o godzinie 10:n5.

lLL
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Xll. Termin realizacji przedmiotu zam6wienia:

Zam6wienie nale2y zrealizourai w terminie:
Rozpoczqcie rob6t: - nie p6zniej ni2 10 dni od daty podpisania umowy
Zako6czenie rob6t: do L2.04.2021r.

Przez zakofczenie rob6t uznaje siq dzieri zgloszenia przez wykonawce gotowoSci do odbioru ko6cowergorob6t po wykonaniu calo3ci robrit objqtych zam6wieniem.

xlll' Informacja na tema't zakazu powiqzari osobowych lub kapitafowych - podstawy
wykluczenia wykonawcy:

1' w celu unikniqcia konfliktu interes6w, zam6wienie nie mo2e byi udzielone podmiot.m
powiqzanym osobowo lub kapitafowo z zamawiajqcym.

2' Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siQ wzajemne powiqzania mir2czy
zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zoboruiqza6 w imieniu zamawiajqcego
lub osobami wykonujqcymi w imieniu zamawiajqcego czynnofci zwiqzan e z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lnorlci
na:

a) uczestniczeniu w sptilce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniei to% udzial6w lub akcji, o ile ni2szy p169 nie wynika z przepi:;dw

prawa,

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego,, prokurenta,
pefnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiqzku mal2efskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w lirrii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w lirrii
bocznej lub w stosunrku przysposobienia, opieki rub kurateri.

xlv' okreSlenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzone€o
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego

1' Zamawiajqcy wymaga od wykonawcy kt6rego oferta zostanie wybrana, aby zawarf z nim umowq
w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okre6lonych w istotnych postanowieniach
umowy stanowiqcych Zafqcznik nr 7 do niniejszego zapytania ofelrtowego.

2' Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajqcy z umowy jest to2samy z jego zobowiqzanirern
zawartym w oferciel.

3' Zamawiajqcy przewiduje w niniejszym zapytaniu ofertowym mo:2liwosi wprowadzenia zmian lv
zawartej umowie w postacijednoznacznych postanowief umowrnych, kt6re okreSlajq ich zaknes
w szczeg6lnoici mozliwo5i zmiany wysoko6ci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter onaz
warunki wprowadzenia zmian.

4. Zakres, charakter oraz warunkiwprowadzenia zmian w zawartej umowie.
Zmiana postanowief Umowy w stosunku do tre6ci oferty Wykonawcy jest mo2liwa poprzez:

a) zmianq sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b)zmianq zakresu przedmiotu Umowy
c) zmianq wynagrodzenia Wykonawcy lub

L,
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d) zm ia nq term i n u/term in6w o kre5lonych w umowie,
a zmiany dokonywane sE w celu prawidlowej realizacji zada6 objqtych przedmiotem umo\ fy
i osiqgniqcia zamierzonych przez Zamawiaiqcego rezurtat6w/ce16w;

5' Zmiana postanovvieri umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mo2liwa w sytuacjigdv:

1) Nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prav/a w zakresie majqcym wplyw narealizacjq przerdmiotu zam6wienia powodujqca, 2e realizacja przedmiotu Umowyw niezmienionej postaci stanie siq niecelowa. zmiana tych przepis6w musi wywiierai
bezposredni wplyw na realizacjq przedmiotu umowy i nroze prowadzii do modyfikacji
wylqcznie tych zapis6r,r/ umowy, do kt6rych siq odnosi,

2) wystqpiq uzasadnione) przYczynY spowodowane czynnikami niezale2nymi od wykonawcy,
kt6re majq wpfyw na jako56 realizacji zam6wienia/ uniemo2liwiajq realizacjq zam6wierria
w pierwotnie okreSlony spos6b,

3) Konieczno56 wprowadzenia zmian postanowief Umowy w stosunku do tresci o1erty
Wykonawcy bqdzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:
- umowach zawartych pomiqdzy Zamawiajqcym, a innq ni2 wykonawca stronE (w tym nr.in.
instytucjami nadzorujgcymi, posredniczqcymi, zarzqdzajqcymi, partnerami zaanga2owanryrni
w realizacjq projektu w ramach, kt6rego realizowane jest przedmiotowe zam6wienie)- ustaleniach dokonanych miqdzy Zamawiajqcymi dzialajqcymi wsp6lnie o ile zmiany te bqrlq
miaty bezposredni wp'lyw na realizacje umowy. Zmiany te mogq dotyczyi wyfqcznie tyr:h
zapis6w umowy, na kt<iry wplyw mialy zmiany, o kt6rych mo,wa powy2ej, m.in. zmiana mo,ie
prowadzii do wydlu2enia terminu realizacji umowy;

4) Zaistnieje mozliwoSi dokonania zmian technologicznych - o ile sq korzystne dla Zamawiajqcel;oi o ile nie powodujq zwiqkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, 2e r;q
spowodowane w szczeg6lnoSci pojawieniem siq na rynku merterial6w lub urzqdzef nowszej
generacji, nowszej terchnologii wykonania zaprojektowan'ych rob6t pozwalajqcych 1a
zaoszczqdzenie czasu lub koszt6w realizacji przedmiotu Umowy lub koszt6w eksploata<ji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umo2liwiajqce uzyskanie lepszej jakoSci rob6t,

5) wystqpi konieczno5i zrr:alizowania jakiejkolwiek czq6ci rob6t, objqtych przedmiotem umo,wy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiqzan technicznych, materialowych lub technologiczny,clr,
ni2 wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajqcych ze stwierdzonych wad tr-.j
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o r,lt6ry ie przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiqzaf grozilo niewykonanienr lub wykonaniem nienale2ytyrn
przedmiotu Umowy,

6) wystqpiq okoliczno6ci powodujqce, 2e wykonanie umowy zgodrrie z opracowanq dokumentacjq
projektowq nie jest mo2liwe, czego nie mozna byto przewidziei w chwilizawarcia umowy,

7) Zaistniejq inne okoliczno6ci (np. prawne lub techniczne), skutkujqce niemozliwosciq wykonania
lub nale2ytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wieclzy
in2ynierskiej/sztuki budowlanej

8) wystqpi niebezpieczedstwo kolizii z planowanymi lub r6wnok:gle prowadzonymi przez innr-,
podmioty inwestycjami w zakresie niezbqdnym do unikniqcia lub usuniqcia tych kolizji,
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9) wystqpiq lub zostanq ujawnione odbiegajqce w spos6b istotny od przyjqtych w Dokumentacjiprojektowej (ur sz o dokonane badlania georogiczne/geotechniczne)
warunki geologicz hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, r,ruodygruntowe itp')' ro kresie znalezisk archeologicznych, wystqpovuanianiewybuch6w lub q skutkowai w Swietle dotychczasowych zalo:ie6niewykona niem rub nienare2ytym wykona niem przedmiotu umowy,

10) wystqpiq lub zostanq ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujqce konieczno3ciqdokonania w niej zmian je2eli uniemo2liwia to lub wstrzymurje realizacjq przedmiotu urrowylub w inny sposcib wprywa na termin/y rearizacji przedmiotu umowy
11) wystqpiq lub zostanq rujawnione odbiegajqce w spos6b istotrry od przyjqtych w Dokument;rcjiprojektowej warunki Terenu budowy, w szczeg6lno5ci dotyczqce nie zinwentaryzowanycl. lubblqdnie zinwentaryzowanych sieci, instaracji rub innych obiekt<iw budowranych,
1:2) wystqpi koniecznoSi wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajqca na rezygnacji zokreslonego zakresu, o ile zmiana nie bqdzie miala wptywu na osiqgniqcie cel6w zam6wienia ijest uzasadniona celowosciq, gospodarnoSciq lub obiektywnq niemo2no6ciq realizacji zadarriaprzewidzianego w ramach umowy.

zmiany w tym zakresie bqdq odbywafy siq na nastqpuiqcych zasadach:

- zmiana przedmiotu umowy nastQpi w szczeg6lnoSci na podstawie danych uzyskanych zbie2qcej dziafalnoici Zamawiajqcego, sprawozdawczo6ci z realizacji zam6wienia i dzial:rri
kontrolnych prowadzony ch przez Zamawiajqcego lub os6b, dziurtajqcych w jego imieniu;

- zmiana nie mo2e prowadzii do zastQpowania czq5ci przedmioltu zam6wienia nowym.

w przypadku zntiany umowy w takim zakresie dopuszczalne bqdq adekwatne zmiarry w
wynagrodzeniu wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wlnikajqcyc h ze zlo2onej prr.7612
Wykonawcq oferty);

13) wystqpiq okolicznoSci prrwodujqce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowanq dokumentacjq
projektowq nie jest mo2liwe, czego nie mo2na byfo przewidzied w chwili zawarcia umowy

14) wystqpi koniecznosi re:zygnacji z wykonania czqSci rob6t budowlanych lub zmiana ilosci (np.
wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego izbiorczego zestawienia warto5ci robdt);
Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do tre5ci oferty wykonawcy jest mo2liwa poprzez
ograniczenie zakresu rob6t przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia wykonawcy n,r
podstawie przeprowadzonej inwenta ryzacji.

Przewiduje siq mozliwoii dokonania zmian w zawartej umowie, kt6re prowadzq d'
podwy2szenia wyrragrodzenia za rearizaciq przedmiotu zam6wienia.

15) wystqpi konieczno5i rezygnacji z wykonania czqsci rob6t budowlanych lub zmiana itosci (np.
wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego izbiorczego z:estawienia wartosci rob6t);

16) w przypadku kie<jy umowa zawarta jest na okres dfu2s zy ni| 12 miesiqcy przewiduje siqr
mozliwoSi wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia nale2negc,
wykonawcy, w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towar6w i uslug,
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- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracq ustaronego na podstawie art.2 ust.,r-5ustawy z dnia 10 pardziernika 2002 r.o minimarnym wynagrod zeniu zaprace,
- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu rubwysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne rub zdrowotne je2eri zmiany te bqrdEmiary wpryw na koszty wykonania zam6wienia pubricznego przez wykonawcq.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia nale2nego wykonawcy bqdzie odnosii siq wylqcznie doczq5ci w odniesieniu do kt6rej:

- nastqpila zmiana wysokoSci koszt6w wykonania Umowy przez wykonawce w zwiqzkvt zwejsciem w 2ycie przepis6w odpowiednio zmieniajqcych wysokosi minimalne,gowynagrodzenia za pracq,

- dokonujqcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lrrbubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczeniaspoleczne lub zdrowotne,

- po dniu wejScia w 2ycie przepis6w zmieniajqcych stawkq podatku od towar6w i uslug orirzwyfqcznie do czqsci przedmiotu Umowy, do kt6rej zastosowanie znajdzie zmiana stawkipodatku od towar6w i uslug

17) wystqpiq op6lnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajqce z dzialania sily wy2szej,uniemo2liwiajqcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami \Mszczeg6lnosci kiedy wystqpienie sity wy2szej ma bezposredni wplyw na terminowoSiwykonywania przedmiotu umowy,
18) wystqpiq niemo2liwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajqcr:prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci z: powodu technologii realizacriprac okreslonych Umowq, normami lub innymi przepisami, wymagajqcej konkretnyclrwarunk6w atmosferycznych, jezeli konieczno6i wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnosi. Fakt ten musizostai zgloszony Zamawiajqcemu i musi zostai potwierdzony przez uprawnione osoby (np.Inspektora Nadzoru, Inzyniera Kontraktu),
1-9) Zaistnieje niemo2nosi wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostqpnosci dcmiejsc niezbqdnych do ich wykonania z przyczyn niere2qcych po stronie wykonawcy
20) Zaistnieje niemoznosi wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszczado wykonania rob6t lub nakazuje wstrzymanie rob6t z przvczyn niele2qcych po stronie

Wykonawcy,

21) wystqpiq op62nierria w dokonaniu okre6lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe
organy' kt6re to op6lnienia nie sq nastqpstwem okolicznosci lezqcych po stronie wykonawcy

22) wystqpiq op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnieri, itp., do wydania kt6rych
wlasciwe organy sq zobowiqzane na mocy przepis6w prawa, je2eli op6znienie przekroc:zy
okres' przewidziany w przepisach prawa, w kt6rym ww. decyzje powinny zostai wydane oraz
nie sq nastqpstwerr okolicznojci le2qcych po stronie Wykonawcy,

23) Nastqpi odmowa wydania przez wfasciwe organy decyzii,zezwolled, uzgodnie6 itp. z przyczyn
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niele2qcych po stronie Wykonawcy,
24) Nastqpi sprzeciw lokalnych spoleczno(ci np. wlaScicieli/u2ytkownik6w terenu wobec zgodnrlchz umowE i obowiqzujqcymi przepisami dzialai wykonawcy (np. prowadzenie prac

przySotowawczych, pomia16w geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajqcia tereinu,
prowadzenie rob6t budowlanych, praca sprzqtu budowlanego i transportowego, wzmo2.ny
ruch pojazd6w i os6b zwiqzanych z rearizaciq przedmiotu umowy).

2' Przewiduje siq mo2liwo5i dokonania zmian w zawartej umowlie w sytuacji, gdy:
1) wystqpi koniecznosi wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, kt6re wstrzymujq lub

op6lniajq realizacjq przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie ty'ch zam6wie6 wplywa na ternrin
wykona n ia zam6wie nia podstawowego,

2) Oferta Wykonawcy realizujqcego roboty budowlane nie zawierrala wskazania czqsci, kt6rq na
etapie realizacji zam6wienia zamierza on powierzyi podwykonawcy. Zamawiajqcy dopuszc:za
zmianq postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5,ci oferty, na podstawie kt6r.ej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czq6ci zam6wienia do realizacji przez
podwykonawc6w,

3) Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt6rego wykonawca opieral siq wykazujqc
spefnianie warunk6w udzialu w postepowaniu. Zamawiajqcy dopusci zmianq podwykonawcy
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wyka2e spelnianie warunk6w w zakresie rrie
mniejszym ni2 wskazane na etapie postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego przez
dotychczasowego podwyko nawcq,

4) Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocEt podwykonawcy
5) Wyniknq rozbieznoSci lub niejasnoSci w rozumieniu pojqi u2ytych w umowie i zalqcznikach,

kt6rych nie mo2na usunq6 w inny spos6b, a zmiana bqdzie umo2liwiai usuniqcie rozbie2nosci i

doprecyzowanie umowy i zalqcznik6w w celu jednoznacznej interpretacji ich zapis6w prz,-12

strony.

6) Procedura podpisania umowy przedfu2y siq ponad 50 dni liczqc od terminu rozstrzygniqcia
przetargu w sytuacji gdy termin wykonania zostal okre3lony jako konkretny dziefi kalendarzowy;

7) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;
8) Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczqcych os6b zaangazrowanych w realizacjq umowy,

os6b reprezentujgcych Strony (w szczeg6lno5ci chorobil, wypadki losowe, zmialy
organizacyjne),

9) ,Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okolicznoici, o kt6rych mowa w art. 3571 S 1 Kodeks;u
cywilnego, w zakresie niezbqdnym do usuniqcia ra2qcej straty wykonawcy.

Powy2sze okoliczno5ci stanowiq zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawart(-.j
umowie.

3. Nie stanowiq istotnej zmiany umowy nastqpujqce zmiany:
1) danych zwiqzanyctt z obslugq administracyjno-organizacyjnq Urnowy, w szczeg6lno6ci zmiana

numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, numer6w Nlp, REGON, PESEL

4) bqdqce nastqpstwem sukcesji uniwersalnej dotyczqcej stron Umowy,
5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie.
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6) wynikajqce ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajqcego lub wykonawcy, w tymw szczeg6lnoSci w jego strukturze organizacyjnej.
4' wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajq uprzedniej akce.ptacji stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewazno3ci, muszq byi dokonan e przezumocowanych do tego przedstawicieli
obu stron' Podpisanie aneksu do umowy powinno byi poprzedzone sporzqdzeniem protok'lu
koniecznoSci zawierajqcego min' istotne okolicznosci potwierdzajqce koniecznoS6 zawarcia anellsu
oraz przedstawienie ewentuarnych zmian w wynagrodzeniu umowny,m.

5' Do umdw w sprawach zam6wieri publicznych stosuje siq przepisy Korleksu Cywilnego.6' Umowa wymaga, pod rygorem niewa2noSci, zachowania formy pisemnej, chyba 2e przepisy odrqbne
wymagajq formy szczeg6lnej.

XV. Podwykonawstwo

Zamawiajqcy dopuszcza vvo. wykonawca mo2e powier{vi wykonanie czq:ici
zam6wienia podwykona a zobowiqzany jest kazdorazowf ao uzystania zgorJy
Zamawiajqcego na pow amdwienia podwykonawcy oraz uzyskaniu akceptacji
umowy o podwykonawstwo.

XVl, lnformacia o mnilirrra(ri clelrr.lrnir ^{^a --^:-:^..-.-L

XVll. Informacja o zam6wieniach uzupefniajqcych:
,Zamawiajqcy nie przerwiduje mo2liwoSci udzielenia zam6wieri uzupelniajqcych.

XVlll. Przeslanki odrzucenia oferty
Zamawiajqcy mo2e odrzucii ofertq, je2eli:

1) iej tresi nie bqdzie odpowiadai treSci zapytania ofertowego;
2) zostanie zlo2ona po terminie skladania ofert;
3) bqdzie niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w;
4) nie bqdzie zawierata wszystkich wymaganych przez Zamawiajqcego dokument6w lub

oSwiadczefi.

XlX. Uniewainienie postqpowania

Zamawiajqcy zastrzega mo2liwoii uniewa2nienia postqpowania w nastqpujqcych okolicznojciach:

1) nie zto2ono 2adnej oferty;
2) cena najkorzystnie,isza oferty przewy2sza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy mo2e przeznaczyi n,a

sfina nsowanie tego zam6wienia;
3) wystEpila istotna zmiana okoliczno5ci powodujqca, 2e prowadzenie postqpowania lula

wykonanie zam6wienia nie le2y w interesie Zamawiajqcego, czego nie mo2na bylo wcze6nie,j
przewidziei;

4) je2eli podmiot/podmioty biorqce udzial w postqpowaniu wplyrnqty na jego wynik w spos6ll
sprzeczny z prawen'l lub Wytycznymi Instytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym programenr
Operacyjnym Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 201-4-2020 w sprawie udzielania zam6wieri

Informacja o moiliwoSci skladania ofert czq6ciowych

Tl
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ofertowego.

Zamawiajqcy niezwtocznie udzieli
Zamawiajqcego na rnniej ni2 4 dni
zamie6ci treSi wyjaSnief na stornie
ofertowe.

tr*l>KAnrx*kl*
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wsp6lfinansowanych ze Srodk6w ERRR, w stosunku do kt6rych
zam6wied publicznych.

XX. Wyja5nienia tre5ci z:apytan:a ofertowego
Ka2dy Wykonawca mo2e zwr6cii siq na pismie do

Je2eli proSba o wyjaSnienie wplynqta na mniej ni2 4 dni
Zamawiajqcy nie bqdzie udzielaf wyjaSnie6.

Zamawiajqcego o wyjaSnienie zapytarnia

wyja5niefi, chyba 2e pro5ba o wyja6nienie wptynqla do
przed terminem skladania ofert. Zamawiajqcy jednoczeSnie
internetowej www. bip.kolLruszowa.pl - za kladka : zapytarria

przed terminem otwarcia ofr:rt

XXl, Zmiana zapytaniia ofertowego
Zapytanie ofertowe mo2e zostad zmienione przed uptywem terminu skladania ofert. Zamawiajqcy
przedluza termin skfaclania ofert o czas niezbqdny do wprowadzernia zmian w ofertach, je2elijest
to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

xxll' Informacia o sposobie porozumiewania siq zamawiajEcego z wykonawcami, a takiie
wskazanie os6b ruprawnionych do porozumiewania siq z wykonawcami

1" Komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa siq zgodnie z wyborerm
zamawiajqcego za po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. D2.U.2018.2188 ze zm.), faksu lub przy u2yc1u
6rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1g lipca 2OO2r.
o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (i.t. Dz.u.2o rg.r23 ze znr.l;

2' Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia or.z
informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodkclw komunikacji elektronicznr-,j
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2oO2r. o Swiadczeniu usfulg drogq elektronicznq, ka2da ze
stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich gtrzymania.

3. Zamawiajqcy uznaje, 2e:

pismo przesfane faksem na numer podany przez Wykonawcq lub Zamawiajqcego
pismo przeslane pocztE elektronicznq na adres podany pruez Wykonawcq lub
Zamawiajqcego

pismo przeslane poczta na adres podany przez wykonawcq lub Zamawiaiqcego
zostafo dorqczone w spos6b umo2liwiajqcy zapoznanie siq z tresciq pisma.

4, Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztq elektronicznq powinna zawierai skan (lub
zdjqcie) pisma z datq i podpisem przedstawiciela wykonawcy lub Zamawiajqcego.

5. Wykonawca mo2e pisemnie, faksem lub e-mail zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyjaSnienir:
treSci zapytania ofertowego:
fax. 77 2272 939

e-ma il: zamowienia,publiczne@ekolbuszowa.pl

Osoby uprawnione do porozumienia siq z wykonawcami:
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- ks. Lucjan Szumierz -
godz. od 8:00 - 15:00.

sprawy merytoryczne -tel. 50764257g, od poniedziarku do piqtku w

- Monika Fryzel - procedura zam6wienia publicznego, e_mail:
zam6wienia'publiczne@ekolbuszowa.pl, tel. (17) 227L-g33, wew. 350 od poniedzialku do piqtlrru
w godz. od 8:OO - 15:OO.

xxlll' opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz nrinimalne warunki, jakim mu:szq
odpowiadad oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeieli zamawiajqcy
wymaga lub dopuszcza ich skfadanie.

Zamawiaiqcy nie dopuszcza mo2liwosci skalania ofert wariantowych.

xxlv' Informacia o planowanych zam6wieniach, o kt6rych mowa w pkt g lit. h podrozdzialu ti.5
Wytyczne w zakresie kwalifikowalno6ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na
lata 2Ot4'2020, ich zakres oraz warunki, na iakich zostana udzielone, o ile zamawiajqlcy
przewiduje udzielenie tego typu zam6wie6.

Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo6ci udzielania zam6wieniach, o kt6rych mowa w pkt g lit, h
podrozdzialu 6.5 Wytycznych.

xxv. Zamawiaiqcy zas;trzega sobie prawo odstqpienia od podpisania
zaoferowana cena bqdzie wy2sza ni2 zaplanowane srodkii na
zam6wienia.

xxvl. Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do 2qdania wyjaSnieri
dokument6w oraz bqdzie mial prawo wezwai do uzupefnienia
je2eli nie zostanq zlo2one lub bqdq zawierai blqdy.

W przypadku, kiedy najtafsza oferta nie bqdzie wymagad wyjaSnienia lub uzupefnien,ia
dokument6w, a wyja5nienie lub uzupelnienie dokument6ur przez pozostatych oferent6nr
nie bqdzie miafo wpfywu na rozstrzygniqcie postqpowania Zamawiajqcy nie bqdzie wzywaf
do wyja6nienia lub uzupelnienia przedfoionej dokumentacji.

xxvll. RozstrzygniQcie lrostepowania i zlecenie realizacji zam6wienia:
W wyniku rozstrzygniqcia postqpowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcq.
Zlo2enie oferty w op,arciu o przedmiotowe Zapytanie ofertowe oznacza pelnq ibezwarunkowq
akceptacjq przez oferenta wszystkich postanowiefi zawartych w nin. zapytaniu.
Je2eli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, nie mo2na dokonai wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzglqdu na to,2e zostaty zlo2one oferty o takiej samej cenie, zamawiajqr:y
wzywa wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli te oferty, do zfo2enia w terminie okre$lonym przr:z
za mawiajqcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skfadajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowai cen wy2szych niz zaoferowane
w zlo2onych ofertach.

,Zamawiajqcy zawiarlomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestnik6dv
postqpowania poprzez ogloszenie na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl - zakfadktl:
zapytania ofertowe.

umowy w przypadku, kiecly
realizacjq przed miotowelgo

tre6ci oferty i zto2ony,ch

wymaga nych dokument6,w,
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xxvlll' Dokument, kt6rego wz6r stanowi zafqcznik do niniejszegor zapytania ofertowego musi lbry6
sporz4dzony zgodnie z tym wzorem.

xxlx' Klauzula informacyjna z art. 13 RoDo do zastosowania przez zamawiajqcych w celu
zwiqzanym z postqpowaniem o udzierenie zam6wienia puhricznego:

Zgodnie z art. L3 us1t. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejslkiego i Rady (UEl2Ot6/679 z dnia
27 kwietnia 201'6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprrawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektylvy
95/46/wE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.lJrz-. UE L 1j.9 zO4.o5.2oj-6, str. t[),
dalej,,RODO", informujq, 2e:

1" Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w parafii pod wezwanigm
Wszystkich Swiqtych w Kolbuszowej jest: Proboszcz Parafii pod wezwaniem Wszystkich Swiqty,ch
w Kolbuszowej; ul. Narutowicza 6,36-100 Kolbuszowa.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w parafiijest ks. Lucjan szumierz
ul, Narutowicza G

36-100 Kolbuszowa

e-mail: xluck@wp.pl

Pani/Pana dane o:;obowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w cerlu
zwiqzanym z postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego /dane identyfikujqce
postqpowanie: ,,Przebudowo budynku ,,Katechet6wki" w wykonaniem instolacji
wewnqtrznych w celu zmiony sposobu uiytkowonia no ,,Dom Wsparcio Rodziny',.

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniorna
zostanie dokumentacja postqpowania;

4. Pani/Pana dane osrcbowe bqdq przechowywane, przez okrr,.s 4 lat od dnia zakofczerria
postqpowania o uclzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania ollejmuje caty czas trwania umowy;

5. obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana dotyczqcyr:h
jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustaw\/ pzp, zwiqzanym z udziafem w
postepowaniu o urlzielenie zam6wienia publicznego; konsek'wencje niepodania okreSlonyr:h
danych wynikajq z ustawy pzp;

6' W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w sposqb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 1.5 RODO prawo dostqpu do danych osobowyclh Pani/Pana dotyczqcych;
-na podstawie art. 1.6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana darnych osobowych ;

-na podstawie art. 1.8 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danyc:h
osobowych zzastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 19 ust.2 RoDo;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych rOsobowych, gdy uzna pani/pat,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

8. Nie przysluguje Pani/Fanu:
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-w zwiqzku z aft. L7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usuniqcia danych osobowych;
'-prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6ryrtr mowa w art.2oRoDo;
-na podstawie art' 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyt

podstawq prawnq przetwarzanla Panl/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.

Zalqczniki:

- Zalqcznik nr 1 - dokumentacja techniczna;
- Zafqcznik nr 2 - pnzedmiar rob6t;
- Zalqcznik nr 3 - formularz oferty;
- zalqcznik nr 4 - wykaz os6b;
- zalqcznik nr 5 - wykaz rob6t budowlanych;
-zalqcznik nr 6 - o3wiadczenie o niekaralnoSci;
- zafqcznik nr 7 - istotne postanowienia umowy;
- zalqcznik nr 8 - o6wiadczenie o braku powiqza6.
- zilqcznik nr 9 - o5wiadczenie o braku podstaw wykluczenia
- zalqcznik nr 10 - oswiadczenie o spefnieniu warunk6w udzialu w postqpowaniu.

-aPODK./ANPA,CKIE
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