Mrągowo, dnia 22.06.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE
na budowę hali warsztatowej ramach realizacji projektu pt.: Uruchomienie produkcji ładowaczy
czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez Zakład Metalowy "AGROMASZ".

§I. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Zakład Metalowy "AGROMASZ" Gruszczewski Janusz
Adres Zamawiającego: ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo
Strona internetowa Zamawiającego: www.agromasz.com.pl
Adres e-mail: agromasz@o2.pl
Fax: +48 89 741 21 92
Tel. +48 574 185 699
§II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
dnia

19.09.2016

opublikowanych

w

dniu

14.10.2016

na

stronie

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-wzakresiekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnegoeuropejskiegofunduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

ma

na

celu

wyłonienie najkorzystniejszej oferty na budowę hali warsztatowej w ramach realizacji projektu pn.
Uruchomienie produkcji ładowaczy czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez
Zakład Metalowy "AGROMASZ".
Postępowanie - znak: 2/2017
2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z
dnia 19.09.2016r.
2)Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna
Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R
przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Działanie 1.4 Nowe modele
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biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług - Schemat A, Działanie 1.5
Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 02.01.2017r.
3)Regulamin konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1
Wdrożenie wyników prac B+R z dnia 21.04.2017r.
4) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.), dalej „Kc”,
oraz postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO”.
5) Każdorazowo, gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę
lub zawarła umowę.
b) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze ZO wraz załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem
wszystkich kryteriów oceny ofert.

§III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali warsztatowej zlokalizowanej w miejscowości Mrągowo
przy ul. Lubelskiej, na działce nr 213/6, obręb 3 Mrągowo, będącej własnością inwestora.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie budynku hali o wymiarach:
a)szerokość (wym. zewn.) - 16,48 m
b) długość (wym. zewn.) - 54,50 m
c)wysokość (kalenica) - 8,37 m
2) wykonanie wentylacji wywiewnej,
3) wykonanie zalicznikowego przyłącza kablowego,
4) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do ZO, Zapytaniu Ofertowym oraz wzorze
umowy (załącznik nr 4 do ZO).
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4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ZO wraz z
załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamówienia, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem
gwarancji.
5. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej lub ZO znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej

oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z

dokumentację projektową, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w dokumentacji projektowej oraz ZO, a także będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
obowiązany zapytać Zamawiającego w terminie przewidzianym na udzielanie odpowiedzi czy uzna
proponowane rozwiązania za równoważne oraz zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego
w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. Wskazane w dokumentacji projektowej rozwiązania należy traktować jako
minimalne.
6. Nazwy i kody CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45213251-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
7. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić
podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO.
§IV. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 30 kwietnia 2018r, przy czym
- termin zakończenia I etapu prac, obejmującego:
a) roboty ziemne;
b) fundamenty;
c) posadzkę hali;
d) konstrukcję hali;
e) ślusarkę otworową;
f) wentylację mechaniczną
do dnia 30 listopada 2017r
- termin zakończenia II etapu prac, obejmującego:
a) instalację elektryczną i odgromową;
b) roboty zewnętrzne
do dnia 30 kwietnia 2018r.

Wskazane daty są to terminy zakończenia wykonanych robót, w ramach poszczególnych etapów, i
zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanych terminów Wykonawca ma obowiązek
wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów, niezbędnych do
jego dokonania.
§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
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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.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do
ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) wiedza i doświadczenie: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia
zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co
najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz
których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych
stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont1
obiektów takich jak: hale przemysłowe, sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte pływalnie, kryte
lodowiska, sale koncertowe, budynki użyteczności publicznej o powierzchni min. 500,00 m2. Ocena
spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę
wypełnionego formularza „Wykazu robót”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO, o którym mowa w §VI

1

Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym
zmiany granic pasa drogowego. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
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ust. 2 pkt.3) ZO. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
3) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
3. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków działu w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
6) Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
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tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 pkt 2)
§V ZO.
7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego
(oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1. Wykonawca składa formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składnia oferty za
pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego,
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2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe
oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie,
odpowiadających opisowi w §V ust.2 pkt 2) ZO - zgodnie załącznikiem nr 3 do ZO,
4) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych (oryginał).
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w
sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę
musi być czytelny.
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6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski,
podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst
przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO) musi być podpisana lub
zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli
osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty.
9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w
sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn: Zakład Metalowy "AGROMASZ"
Gruszczewski Janusz, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo, Oferta w postępowaniu 2/2017 na:
Budowę hali warsztatowej w ramach realizacji projektu pn. Uruchomienie produkcji ładowaczy
czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez Zakład Metalowy "AGROMASZ" - nie
otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 07.07.2017r.” godz.11.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych
wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
3) lub na adres e-mail: agromasz@o2.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta w
postępowaniu 2/2017 na: „Budowę hali warsztatowej w ramach realizacji projektu pn.
Uruchomienie produkcji ładowaczy czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez
Zakład Metalowy "AGROMASZ".
10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie
wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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11. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące
warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera
wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
3) Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji
kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy, zażąda umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności
w oparciu o treść ZO w sposób określony §VIII ust.4 pkt 3) i 4) ZO;
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert
Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w
związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a
złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki w swojej ofercie;
4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w
wezwaniu Zamawiającego;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
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6) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego
wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z
zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2, z zastrzeżeniem pkt. 7).
7) Zamawiający informuje, iż wezwie wykonawców do uzupełnień, wyjaśnień lub sprostowań treści
oferty (w tym w zakresie dokumentów, oświadczeń, omyłek stwierdzonych w ofercie) z zachowaniem
zasady równego traktowania wykonawców. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania.
§VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
1. Znak Postępowania: 2/2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka
korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itd.) w postępowaniu między
Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z
powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili do Zamawiającego zainteresowanie
udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z
wymaganiami §VI ust.9 ZO.
3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer:
+48 89 741 21 92 lub na adres e-mail: agromasz@o2.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby
korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą
elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie
potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych
posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia
pod adres e-mail: agromasz@o2.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 dzień przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do
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Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert tj.: 29.06.2017r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych
ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego
zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu
składania wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4.
6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez
podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał
pytanie, oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.agromasz.com.pl.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany treści ZO przed upływem terminu
składania ofert, zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO oraz
umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.agromasz.com.pl.
9. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Janusz Fidurski - tel. 574 185 699- w zakresie przedmiotu zamówienia

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Metalowy "AGROMASZ"
Gruszczewski Janusz, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo, lub adres e-mail: agromasz@o2.pl

w

terminie do dnia 06.07.2017r. godz.15.00
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data
wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
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1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną,
niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub
inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości, w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach
cenowych:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę
oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę
jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne
ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w
odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez
udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w
ust. 4 pkt 3) Wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana
poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
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§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do
zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U.2016.380 z późn. zm.) (dalej KC) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC.
2. Cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną
ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, oraz
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia tj. ZO i udzielane odpowiedzi na zapytania.
Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej
lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia
wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w
żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności
dotyczących budowy oraz kosztów z tym związanych. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów
robót należy do Wykonawcy i stanowi jego ryzyko. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezależne od
rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.
3. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. W związku z sytuacją określoną w ust.1-2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji
projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności koszty, które musi
zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):
1) robót przygotowawczych, rozbiórkowych demontażowych, wykończeniowych, porządkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,
inflacji,
2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
4) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów
użytkujących drogę,
5) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,
6) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
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7) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
wynikających z lokalizacji terenu budowy,
8) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do składowania
materiałów budowlanych),
9) koszty bieżące eksploatacji i utrzymania sieci wod. – kan., elektrycznej, ogrzewania,
10) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu
budowy i wykonywanych robót,
11) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,
12) wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,
13) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
14) bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd jeżeli
występuje,
15) koszty obsługi geodezyjnej,
16) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
17)koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej,
18) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
19) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i
robót określonymi w dokumentacji.
5. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy
do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym.
6. Zgodnie z art. 649 KC Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane
dokumentacją projektową.
7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek,
który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.
8. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu

15

wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na
każdym etapie wyliczenia ceny.
9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
10. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zwrócić się do każdego Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od
Wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
12. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z
warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
13. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na
podstawie niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca
realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
14. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
15. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w
ust. 3.

16

3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów:
l.p.

Opis kryteriów oceny

Waga

1

Cena (Co)

80%

2

Okres gwarancji i rękojmi (Ogr)

20%

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena”(Co) - (waga 80%) zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
1) Co=(Cmin : Coferty) x 80 pkt, gdzie:
Co- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Coferty- oznacza cenę badanej oferty
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1 do ZO)
pkt. 1.
5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr)- (waga 20%) - zostaną przyznane zgodnie z
poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres
(termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
a) 36 miesięcy gwarancji i rękojmi - 0 punktów,
b) 48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 10 punktów,
c) 60 miesięcy gwarancji i rękojmi - 15 punktów,
d) 72 miesiące gwarancji i rękojmi - 20 punktów,
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Załącznik nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Załącznik nr 1 do ZO) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny
okres (termin) gwarancji, tj. 36 miesięcy.
3) Oferta z okresem 72 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów.
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6. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert wg wzoru:
Po = Co +Ogr, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę,
Co - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną.
8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO
kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający informację o wyniku
postępowania upubliczni się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe tj.
opublikuje wyniki na stronie internetowej: www.agromasz.com.pl.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

§XII. Pozostałe informacje.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020 z dnia 19.09.2016r. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
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2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje rozliczenia zawartej umowy w PLN.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków
niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn.
Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert,
gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na
realizację umowy (chyba że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty), a także w przypadku gdy nie
otrzyma dofinansowania ze środków UE lub gdy zostaną one odebrane lub inne bez ich podawania.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców.
10. Zmiany umowy zostały określone w §13 i §14 załącznika nr 4 do ZO - wzór /projekt umowy.
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