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Kraków, dn. 21 lutego 2017 

 
Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E     NR 21 02 2017 C 

na wybór projektanta projektu budowlanego i wykonawczego  

 

w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A” 
w Krakowie na działkach nr 81/21, 81/26, 195/11, 195/16, 210/24, 210/9, 210/8, 210/19, 210/2, 210/3 
obręb 38 Podgórze. 

 

   

I. ZAMAWIAJĄCY 

Selvita S.A. 
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 
NIP: 679-29-42-955, REGON: 120515330, KRS: 000367359 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo architektonicznej 
dla planowanej inwestycji.  
Realizacja zamówienia obejmuje: 
 

1. Dokumentacja projektowa: 
a. Projekt budowalny, 

b. Projekt wykonawczy, 

c. Uzyskanie warunków przyłączeniowych, przygotowanie projektów i uzgodnienie 

przyłączy mediów do Budynku, 

d. Projekty aranżacji wnętrz, 

e. Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji poniższych elementów projektu 

składających się z co najmniej 2 ujęć dla każdego z nich: 

i. - budynek wraz z terenem zewnętrznym 

ii. - hol wejściowy 

iii. - laboratoria chemiczne 

iv. - laboratoria biologiczne 

v. - pomieszczenia konferencyjne 

vi. - pomieszczenia biurowe 

vii. - sekretariat 

f. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 

 
2. Opracowania pomocnicze: 

a. przeprowadzenie wszystkich koniecznych uzgodnień, a w szczególności uzgodnień 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzgodnień p.poż wraz  
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z opracowaniem scenariuszy pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

dla projektowanego budynku, 

b. przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

i IDBIOZ (informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 

c. wykonanie kosztorysów inwestorskich dla założeń koncepcyjnych, projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego, 

d. analiza ekonomiczna zastosowanych technologii oraz przygotowanie symulacji 

rocznych kosztów funkcjonowania budynku (model finansowy Excel).  

 

3. Wymagania dotyczące realizacji: 
a. Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie optymalnych rozwiązań 

konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych  

i właściwych standardów dla tego typu obiektów, w szczególności standardu 

energetycznego, uwzględniających niskie koszty eksploatacji, 

b. kosztorys inwestorski winien być sporządzony metodą kalkulacji polegającej na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót i ich cen jednostkowych na podstawie 

przedmiarów robót wynikających z opracowanych wykonawczych projektów 

branżowych,  

c. Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane,  

d. procedura oddziaływania na środowisko ma uwzględniać regulacje programu 

Natura 2000, 

e. wszelkie opracowania (opinie, kalkulacje, zestawienia, rysunki i schematy) 

stworzone w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej należy 

przekazać zamawiającemu w formie plików źródłowych pozwalających na dalszą, 

swobodną edycję dokumentów ( DWG, RVT, DOC, XLS i inne), 

f. Zamawiający wymaga by spotkania kierownika zespołu projektowego  

i projektantów branżowych z Zamawiającym odbywały się co najmniej raz  

w tygodniu, w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu na terenie Krakowa 

wskazanym przez Zamawiającego. 

g. Zamawiający wymaga by co najmniej raz na dwa tygodnie Projektant przedkładał 

Zamawiającemu sprawozdanie z postępu prac projektowych zawierające 

informacje o potencjalnych ryzykach i opóźnieniach, które mogą pojawić się  

w trakcie realizacji projektu, 

h. Zamawiający wymaga by opracowania i spotkania były przygotowywane  

i prowadzone w języku polskim, 

i. Zamawiający wymaga by Projektant przeprowadził co najmniej 4 spotkania,  

z każdym z poniżej wymienionych zespołów badawczych, których celem będzie 

wypracowanie optymalnych układów pomieszczeń laboratoryjnych: 

1. analityka 

2. biochemia 

3. chemia leków (DC) 
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4. biologia R&D. 

 
4. Czynności dodatkowe, prawa autorskie: 

a. złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia 

na budowę, 

b. przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich i sporządzenia dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, 

c. przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko, a jeżeli właściwe 

organy administracji lub władzy tak zdecydują opracowanie raportu oddziaływania 

na środowisko, 

d. w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na 

budowę, na przykład na skutek zmian w projekcie budowlanym wprowadzonych 

nadzorami autorskimi, uzyskanie tego pozwolenia, 

e. zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji i w zakresie 

koniecznym do jej realizacji, zgodnie z właściwymi przepisami. Zamawiający 

precyzuje, że planowany termin rozpoczęcia inwestycji to luty 2018, a czas jej 

realizacji wyniesie do 12 miesięcy, 

f. udzielania informacji, wyjaśnień, przygotowywania stosownych dokumentów oraz 

udziału w spotkaniach dotyczących dokumentacji, w trakcie konkursu na 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji oraz w trakcie realizacji 

inwestycji, 

g. Projektant, z chwilą otrzymania wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe  w zakresie następujących pól: 

1. wykorzystania utworu dla celów marketingowych i reklamowych; 

2. utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką; 

3. publicznego prezentowania oraz publicznego udostępniania 

projektów;  

4. wprowadzenia do obrotu;  

5. wprowadzenia do pamięci komputera. 

h. ponadto Projektant, z chwilą otrzymania wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego prawo do zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych nastąpi bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych.   

 

5. Informacje dodatkowe 
a. Zamawiający precyzuje, że kontrakt z wykonawcą robót budowlanych będzie 

oparty o postanowienia „FIDIC czerwony” – wydanie obowiązujące, 

b. Zamawiający przekaże Projektantowi zaklauzulowaną mapę do celów 

projektowych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

 
6. Ilość egzemplarzy projektu 

a. Projekty budowlane – 6 szt. 

b. Projekty wykonawcze – 4 szt. 
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c. Projekty powykonawcze – 2 szt. 

d. Pozostałe opracowania – 2 szt. 

e. Wszystkie wytworzone w trakcie realizacji projekty, analizy i opracowania należy 

przekazać Zmawiającemu w formie elektronicznej zarówno w formatach 

edytowalnych (DWG, RVT, DOC, XLS i inne) jak i PDF w 2 egzemplarzach na  

2 niezależnych nośnikach, zaopatrzonych w aktywny spis treści pozwalający na 

łatwe przeszukiwanie zasobów.  

Umowa zostanie zawarta do dnia zakończenia realizacji Inwestycji, nie później niż na 48 miesięcy od 
daty jej zawarcia. 

Pozostałe wymagania: 
a. Gwarancja -  min. 60 miesięcy (liczona od daty podpisania protokołu odbioru); 
b. Termin ważności oferty – min. 30 dni od daty zakończenia konkursu, czyli nie krócej niż do 22 

kwietnia 2017; 
c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury; 

 
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach na ofercie, Zamawiający przyjmuje, 

że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu. 
 

1. Kod CPV: 71220000-6 
2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym*. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedłożyć: 
a. 3 referencje potwierdzające wykonanie projektów budowlanych, zatwierdzonych 

decyzją administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę, obiektu kubaturowego  
o powierzchni minimum 1000,00m2, 

i. którego powierzchnia w co najmniej 500 m2 przeznaczona jest na laboratoria 
badawcze chemiczne, fizyko chemiczne, mikrobiologiczne lub biologiczne, 

ii. ze względu na konieczność realizacji projektu z zastosowaniem 
najnowocześniejszych standardów i technologii obiekty referencyjne powinny 
być zrealizowanego w ciągu ostatnich 3 lat lub w trakcie realizacji, o poziomie 
zaawansowania robót minimum 80% założonego kosztorysu, 

b. do referencji należy dołączyć dane kontaktowe do osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu udzielającego referencji, 

c. warunkiem uznania referencji jest uzyskanie pozytywnej opinii o jakości świadczonych 
przez oferenta usług. 

3. Przedstawić skład zespołu projektowego, wraz z informacją o co najmniej 2 referencyjnych 
obiektach dla każdego z projektantów, który będzie zaangażowany w proces realizacji niniejszego 
zlecenia. 

4. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:  
a. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. 
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Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa. Na dowód potwierdzający 
powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  

b. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o akceptacji wzoru umowy stanowiącej 
załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. 
2. Oferta musi: 

 Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe. 

 Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). 

 Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one 
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert). 

 Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane) 

 Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 21 02 2017 C 

 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty  
z przyczyn formalnych. 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 

 złożenie oferty w terminie; 

 przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV; 

 zakres oferty musi być zgodny z wymogami określonymi w części II. 

2. Kryterium oceny ofert: 

 Cena 100% 

3. Sposób dokonywania oceny: 
Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami 
zapytania.  

 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców Dostawcy zostaną 
wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Koncepcja architektoniczna – 4 tygodnie od daty zawarcia umowy, 

Projekt Budowlany –  do 12 tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji architektoniczej, 

Projekt Wykonawczy –  do 18 tygodni od daty akceptacji projektu budowlanego, 
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Nadzory autorskie –  do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji inwestycji nie dłużej niż 
36 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 23.03.2017 r. godz. 23.59 CET . 
2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków w terminie podanym w pkt. 1, część VII. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

 http://www.selvita.com/pl/   
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie. 

 
 

IX. ZAWARCIE UMOWY 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert.  
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do 
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 

2. Zamawiający informuje, że czas na składanie pytań do niniejszego zamówienia upływa w połowie 
terminu na przygotowanie oferty. Pytania złożone po tym terminie mogą pozostać bez 
rozpatrzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, zmiany zakresu w stosunku do określonego w zapytaniu, a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru oferty. 

 
XII. ZAŁĄCZNIKI 
Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią poniższe załączniki: 

1. Wytyczne do projektowania, 
2. Koncepcja programowo funkcjonalna, 
3. Mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej, 
4. Wzór umowy, 

http://www./
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5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
6. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy. 

 
 

Pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy przesyłać na adres: tenders@selvita.com 
wpisując w tytule wiadomości numer zapytania. 
 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

  uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

mailto:tenders@selvita.com
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ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE 

  

  

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  

  

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania  

Ofertowego na ………………………………………………………………… 

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  

  

  

…………………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE 

  

  

OŚWIADCZENIE 

o akceptacji warunków umowy 

  

  

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania  

Ofertowego na ………………………………………………………………… 

oświadczam(y), że akceptuję(my) warunki umowy o wykonanie prac projektowych.  

  

…………………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 
 


