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Aktualizacja dn. 23.04.2018 
Kraków, dn. 19.03.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19 03 2018 GW 

na wybór Generalnego Wykonawcy 

 
 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, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  
w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 
                            
I. ZAMAWIAJĄCY 

Selvita S.A.  
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 
NIP: 679-29-42-955, REGON: 120515330, KRS: 000367359 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja robót budowlanych w charakterze Generalnego 
Wykonawcy dla inwestycji 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, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY 
ROZWÓJ 2014-2020: 

1.1. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano Wykonawcy w Warunkach 
Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED FIDIC BOOK, 4 wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo 
SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji projektu pn. Budowa Centrum Badawczo-
Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A,  

1.2. Do zakresu prac objętych Umową należą w szczególności: 

 budowa budynku głównego o funkcji laboratoryjno-biurowej z garażem podziemnym 
(oznaczenie na rysunku zagospodarowania terenu Projekt Budowlany nr PZT-01- L/B) 
wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem 
retencyjnym, c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i schładzania, instalacji gazów 
technicznych wraz z rozprężalnią gazów (zbiornik ciekłego azotu T/ZA) wraz z dojściami 
pieszymi i dojazdem. Projektowany obiekt zlokalizowano w północno-zachodniej części 
działki. Budynek o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej pełniącej 
funkcję garażu podziemnego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (technicznymi), 

 budowa magazynu zewnętrznego (oznaczenie na rysunku zagospodarowania terenu 
Projekt Budowlany PZT-01 - M), zlokalizowanego we wschodniej części działki, 
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 wykonanie przyłączy: ciepłowniczego, kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej  
i deszczowej), wodociągowego, elektrycznego i teletechnicznego, 

 wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na potrzeby obsługi technicznej projektowanych 
obiektów, miejsc postojowych oraz drogi pożarowej i placu manewrowego, 

 budowa zjazdu głównego na teren inwestycji z drogi publicznej  zlokalizowanej  
na działkach nr 81/18 i 81/10 (ul. Podole) w Krakowie, 

 budowa zjazdu pomocniczego na teren inwestycji z projektowanej drogi wewnętrznej 
(wg odrębnego opracowania) wzdłuż wschodniej granicy działki przedmiotowej 
inwestycji na działkach 81/10, 81/22, 195/12, 210/4, 210/20, 210/18, 

 budowa 5 zastępczych miejsc postojowych wraz z chodnikiem (w ramach rekompensaty 
za zlikwidowane miejsca postojowe w pasie drogowym ul. Podole na potrzeby budowy 
zjazdu na drogę publiczną) - opisane na rysunku zagospodarowania terenu Projektu 
Budowlanego  
nr PZT-01 -  „5 x zastępcze miejsca postojowe”, 

 wycinka dwóch drzew znajdujących się poza granicą własności (w zakresie pasa 
drogowego na działce nr 81/10), w celu wykonania zjazdu z drogi publicznej (ul. Podole), 

 budowa instalacji zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania projektowanych 
obiektów, 

 zmiana ukształtowania terenu, 

 usunięcie zakopanego bezodpływowego zbiornika – szamba, znajdującego się na terenie 
działki. Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej działki, na której znajduje 
się w/w zbiornik, 

 Wykonawca na nieruchomościach położonych w Krakowie, jedn. ewid. Podgórze, obręb 
126104_9.0038, 38 składających się z działki nr 81/16 oraz działki 81/25 stanowiących 
własność Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na których 
jest zlokalizowana droga dojazdowa do ACK Cyfronet wraz z infrastrukturą techniczną  
i sieciami, jest zobowiązany prowadzić prace w taki sposób, aby nie utracić gwarancji 
udzielonej na 7 lat przez Skanska S.A. na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 24 lipca 2015 r. W przypadku, gdyby prowadzenie 
Robót spowodowało utratę uprawnień Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie względem Skanska S.A. z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca 
zobowiązany będzie wobec Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  
w Krakowie do spełnienia obowiązków z utraconej gwarancji lub rękojmi, w zakresie  
w jakim utrata ta nastąpiła w następstwie prowadzenia Robót przez Wykonawcę. 
Wszelkie prace mają odbywać się metodą bezrozkopową. Nadto po zakończeniu na tych 
nieruchomościach prac Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przywrócić  
te miejsca do stanu pierwotnego. Dokument w/w. gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego,   

 dostarczenie, wyposażenie oraz uzbrojenie w media zaplecza budowy przeznaczonego 
dla służb Zamawiającego, 

 opracowanie koniecznych na etapie realizacji projektów warsztatowych i ich uzgodnienie 
z Projektantem i Zamawiającym, 

 prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest 
język polski, 

 prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowania danych i informacji dla 
ewentualnych kontroli, 

 uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., które będą 
wymagane w procesie realizacji inwestycji - innych niż zawarte w dokumentacji 
projektowej, bądź ich aktualizacje, 
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 skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich dokumentów 
niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do Państwowej Straży Pożarnej, 
Inspekcji Nadzoru Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
wraz z potwierdzeniami złożenia przez Wykonawcę stosownych wniosków,  
w terminie 7 dni od daty zażądania tych dokumentów przez Zamawiającego. Przekazanie 
dokumentów Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku,  o którym mowa 
w poniższym podpunkcie, 

 uzyskanie od instytucji wymienionych w podpunkcie powyżej pozytywnych decyzji po 
zakończeniu budowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz 
wszelkich innych dokumentów i oświadczeń wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej w administracyjnym toku instancji 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Projekt Budowlany i Wykonawczy) znajduje się  
w Załączniku nr 6 oraz 7 do niniejszego Zapytania ofertowego, a w Załączniku nr 4  Formularz 
Aktu Umowy. 
Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami zostanie udostępniona Wykonawcy po 
dostarczeniu przez niego do Zamawiającego podpisanej Umowy o zachowaniu poufności – wzór 
w Załączniku nr 2. 
 

1.3. Pozostałe wymagania: 

 Termin ważności oferty – min. 90 dni od daty zakończenia konkursu, czyli nie krócej niż  
do 07.08.2018;  

 Termin płatności – min. 30 dni od daty wystawienia faktury;  

 Gwarancja - min. 36 miesięcy; 
 

2. Teren na którym będzie znajdować się przedmiot Umowy zlokalizowany jest przy ul. Podole,  
na działkach nr 81/21, 81/26, 195/11, 195/16, 210/2, 210/3, 210/4, 210/8, 210/9, 210/19, 210/24, 
obr. 38 Podgórze. Od strony północnej działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
klasy dojazdowej – KDD.4 (ul. Podole dz. nr 81/10, 81/18), za którą położone są tereny  
o charakterze otwartym. Od strony zachodniej, działka graniczy z terenem Krakowskiego Parku 
Technologicznego Sp.z o.o. oraz drogą, stanowiącą dojazd do ACK Cyfronet AGH BT. Pozostałe 
działki graniczące z terenem opracowania są obecnie niezabudowane i mają charakter otwarty. 

Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w przestrzeni otoczenia 
budynku wyodrębnić dwie podstawowe strefy funkcjonalne: strefę publiczną oraz strefę 
gospodarczą. Strefa publiczna, zlokalizowana w północno-zachodniej części działki, będzie 
posiadać ekspozycję w kierunku północnym, tj. będzie widoczna z kierunku ulicy Podole. Strefa 
gospodarcza zajmuje południowo-wschodnią część projektowanego terenu, obejmująca 
zakresem: magazyn oraz drogę dojazdową do magazynu wraz z miejscami postojowymi i placem 
manewrowym dla straży pożarnej. 

Niniejsza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwała  
Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III Kampus UJ – Wschód”. 
Działka znajduje się w obszarze Planu Miejscowego oznaczonym symbolem „Upt.2”.  

W sąsiedztwie niniejszej działki realizowana jest inwestycja firmy Grupa Buma, polegająca  
na budowie budynku biurowego w ramach kompleksu DOT Office. 

3. Wszelkie ewentualne nazwy własne użyte w treści Zapytania ofertowego oraz w załącznikach 
należy czytać jako przedstawiające wyłącznie parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz 
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czytać je jako takie lub równoważne. 

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równorzędne opisywanym przez Zamawiającego 
(parametry techniczne i jakościowe materiałów), jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego usługi, dostawy, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca musi zaoferować minimum 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz dokonywanie własnym staraniem  
i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wynikających z instrukcji 
zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami 
ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji, 
zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty. Koszty 
materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

6. Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów zaplecza 
budowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. Na Generalnym Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia mediów na budowie oraz w zapleczu biurowo – socjalnym. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy w zakresie przedmiotowej inwestycji  
i przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych oraz 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę wynikająca z wartości brutto zawartej umowy w terminie do 
14 dni liczonych od dnia podpisania umowy. 

8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego  
w zapytaniu ofertowym nr 19 03 2018 GW wraz z załącznikami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  
w zapytaniu ofertowym nr 19 03 2018 GW wraz z załącznikami. 

10. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę jako jego pracownicy  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 poz. 
1502 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji 
niniejszej umowy. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących 
wskazane powyżej prace. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  

11.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

11.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 
wymogów, 

11.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami 
tymi mogą być w szczególności:  

12.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

12.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

12.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

12.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

13.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych. Niezłożenie przez Wykonawcę  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

15. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wypełnienie oraz podpisanie przez upoważnione do tego 
osoby ze strony Wykonawcy Umowy o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik  
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Po dostarczeniu Zamawiającemu podpisanej umowy  
o zachowaniu poufności Wykonawca otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail 
dokumentację w wersji elektronicznej stanowiącą Załącznik nr 6 oraz 7 do niniejszego zapytania 
ofertowego w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy następujący po dniu, w którym 
dostarczono do Zamawiającego Umowę o zachowaniu poufności. 
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Umowa o zachowaniu poufności nie podlega negocjacji.  
3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia znajdują 

się w Załączniku nr 1 – Pozostałe warunki udziału w postępowaniu. 
4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z Ofertą Harmonogram Robót oraz Plan Płatności.  

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent musi przedstawić ofertę w języku polskim. 
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta musi: 

 Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.  

 Posiadać datę wystawienia. 

 Zawierać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto (w przypadku cen podanych  
w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym  
w dniu oceny ofert). 3.1. Podana w ofercie cena musi być wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 Zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz informację o pozostałych wymaganiach 
zawartych w zapytaniu ofertowym nr 19 03 2018 GW. 

 Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w Załącznikach do niniejszego 
zapytania ofertowego tj. : 

 Załącznik nr 8 - Formularz oferty 

 Załącznik nr 8.1A - wzór załącznika do oferty, 

 Załącznik nr 8.2 - wycena ofertowa, 

 Załącznik nr 8.3 - wykaz wykonywanych kontraktów oraz dowody, że kontrakty te zostały 
należycie wykonane, 

 Załącznik nr 8.4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 
zamówienia, 

 załącznik nr 8.5 - wykaz podmiotów trzecich, na zasoby których wykonawca powołuje się 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pisemne 
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych 
do wykonywania zamówienia (o ile dotyczy), 

 załącznik nr 8.6 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

 załącznik nr 8.7 - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku PRZYCHODY opisane w 
pkt. 3.II.1. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 19 03 2018 GW, 

 załącznik nr 8.8 - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku ZDOLNOŚĆ 
KREDYTOWA opisane w pkt. 3.II.2. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 19 03 
2018 GW, 

 załącznik nr 8.9 - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku UBEZPIECZENIE 
opisane w pkt. 3.II.3. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 19 03 2018 GW, 

 załącznik nr 8.10 -  wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby zatrudnianych 
pracowników, 

 załącznik nr 8.11 - wykaz podwykonawców (o ile dotyczy), 

 załącznik nr 8.12 - Harmonogram Robót, 

 załącznik nr 8.13 - Plan Płatności, 

 dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

 Być podpisana przez osobę /y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda 
zapisana strona wymaganych dokumentów musi być podpisana przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, która/e zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji 
działalności gospodarczej może/mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu 
Wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie 
załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności. Dokument 
pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie  
za zgodność z oryginałem. Złożone przez Wykonawcę podpisy powinny być czytelne lub 
opatrzone pieczęcią imienną.  

 Zostać ponumerowana, Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty. 

 Zawierać wykaz wszystkich dokumentów składających się na ofertę z podaniem numeru 
strony, na której dany dokument się znajduje. 

 Być zszyta (spięta, oprawiona, zbindowana itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie 
(zdekompletowanie) wraz z wszystkimi dokumentami składanymi wraz z ofertą.  

 Być złożona w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

 Być umieszczona w kopercie lub opakowaniu, na którym będą umieszczone następujące 
informacje: 

Selvita S.A. 
Oferta na 

Realizację robót budowlanych w charakterze Generalnego Wykonawcy dla inwestycji 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” 

Nr zapytania ofertowego: 19 03 2018 GW 
Nie otwierać przed 09.05.2018 r. godz. 23:59 CET. 

 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom  (dotyczy Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom). 

 Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 19 03 2018 GW  
 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty  
z przyczyn formalnych. 
 
4. Wykonawca jako załącznik do oferty przygotuje i przedłoży Harmonogram Robót oraz Plan 

Płatności.   
5. Dokumenty, za wyjątkiem oferty i dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, mogą być 

przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie  
za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy). 

6. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 
co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może 
on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 

7. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Dokumenty muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień 
zawartych w zapytaniu ofertowym bez dokonywania zmian w ich treści.  

9. Składanie ofert wspólnych: 
Przez ofertę wspólną należy rozumieć oferty złożone wspólnie przez więcej niż jednego 
Wykonawcę (np. konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną 
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ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i do zawarcia Umowy. 

W przypadku składania ofert wspólnej do oferty należy załączyć: 

 pełnomocnictwo/a dla osoby reprezentującej w postępowaniu Wykonawców. 
Pełnomocnictwo/a zawierać musi/szą umocowanie dla pełnomocnika, dokonane przez 
Wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania w postępowaniu (złożenia 
oferty) lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy chyba  
że pełnomocnictwo zawierające umocowanie do złożenia oferty zostało złożone wraz  
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument pełnomocnictwa musi 
być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci - przed zawarciem Umowy  
z Zamawiającym - są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu Umowy regulującej ich 
współpracę w zakresie przedmiotowego zamówienia. 

 W przypadku oferty wspólnej w miejscu „Nazwa i adres Wykonawcy" należy wskazać 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy 
umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada  
za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez 
Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.  

11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(t. jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.). 

12. Zmiana oferty, wycofanie oferty: 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,  
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty przed upływem terminu składania ofert. 

 Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 
wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona 
napisem ZMIANA. 

 Koperta zawierająca informację o wycofaniu ma być oznaczona napisem WYCOFANIE. 
Koperta z wcześniej przesłaną ofertą, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana. 

 Podczas otwarcia ofert, koperty oznaczone, jako WYCOFANIE lub ZMIANA zostaną otwarte  
w pierwszej kolejności. 

 Wycofania lub zmiany dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu  
z zastrzeżeniem, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania,  
co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru doręczonym wraz  
z wnioskiem. W przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby/ę niewskazane/ą  
w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru 
oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa. 

 
 



                                                                                                     

str. 9 

 

 
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 III i IV, 

 zakres oferty musi być zgodny z wymogami określonymi w części II oraz z załącznikami do 
zapytania ofertowego.  

2. Kryterium oceny ofert:  

 Cena 60%  

 Parametr czasu 20 % 

Punkty przyznawane za kryterium „parametr czasu” :  

- czas realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie do 11 miesięcy – 20 pkt.  

- czas realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie do 12 miesięcy – 10 pkt. 

- czas realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie do 13 miesięcy – 0 pkt.  

 Gwarancja 20% 

Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja”: 

- wydłużenie gwarancji do 5 lat – 20 pkt. 

- wydłużenie czasu gwarancji do 4 lat – 10 pkt.  

- 3 letnia gwarancja – 0 pkt. 

3. Sposób dokonywania oceny 

Kryterium oceny ofert będzie liczone według następującego wzoru: 

C = (Cn/Co) × 60 + T + G 

gdzie: 
C – oznacza ilość uzyskanych punktów ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
Cn – oznacza łączną cenę najtańszej z ofert. 
Co – oznacza łączną cenę ocenianej oferty. 
T – oznacza punkty uzyskane w kryterium „Parametr czasu”. 
G – oznacza punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja” . 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki  
i wymagania oraz uzyska największą ilość punktów. 

3.1. Podana w ofercie cena musi obejmować całość wynagrodzenia, które Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego 
w szczególności spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu 
ofertowym z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3.2. Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady 
określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (DZ. U. Nr 212, 
poz. 1337) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu 
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia 
od podatku od towarów i usług. 
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3.3. Zamawiający zaleca dokładne zapoznanie się z kosztorysem inwestorskim oraz dokumentacją 
projektową. Kosztorys inwestorski ma charakter pomocniczy. 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, przez co najmniej dwóch Wykonawców, 
zostaną oni wezwani do ponownego przedstawienia cen. 

4. Wymagania dotyczące Wadium: 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 tys. PLN (słownie: pięćset 
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

4.2. Wadium może być wnoszone: 

 w pieniądzu - przelewem — na rachunek w Banku Pekao S.A.  nr 97 1240 4588 1111 0000 
5485 1786 z dopiskiem „wadium – Generalny Wykonawca” przed upływem terminu 
składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na w/w. 
rachunku, natomiast kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kserokopię poświadcza 
Wykonawca za zgodność z oryginałem. 

 w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(tj.: Dz.U. z 2007r., nr 42 poz. 275). 

 Dokumenty muszą zostać załączone do oferty w oryginale, odrębnie (nie należy ich 
spinać z ofertą, ani nanosić na nich żadnych adnotacji). W tym celu należy nienaruszony, 
oryginalny dokument gwarancji lub poręczenia zamieścić w odrębnej kopercie 
opisanej nazwą Wykonawcy, przedmiotem zamówienia oraz numerem zapytania 
ofertowego. 

4.3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 

4.4. Wadium złożone w formie poręczenia lub gwarancji musi być wystawione na Selvita S.A. 

4.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, 
aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym 
zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek: 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody  
na poprawienie omyłki, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie 
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy zawarcie 
umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4.6. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji (poręczenia) nie był 
krótszy niż okres związania ofertą. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium  
w formie gwarancji lub poręczenia, dokument gwarancji lub poręczenia powinien być 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być bezwarunkowy, 
nieodwołalny i winien zawierać następujące elementy: 
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 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

 określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancja, 

 kwotę gwarancji, 

 termin ważności gwarancji, 

 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 

4.7. Zamawiający zwróci wadium: 

 wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza,  

 na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz odsetkami 
wynikającymi z Umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu 
Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru lub przekaże 
osobiście osobie uprawnionej do jego odbioru. 

4.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy: 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody  
na poprawienie omyłki, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

 Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
 

VI. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.  
2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do czasu wydania 

Świadectwa Przejęcia po upływie okresu zgłaszania wad Wykonawcy robót budowlanych.  
 
Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy:  

 Faza realizacji budowy – maksymalnie 13 miesięcy,  

 Faza końcowa (okres gwarancyjny) – minimum 36 miesięcy.  

 

3. Termin wykonania Przedmiotu Umowy – zgodnie z zapisami Umowy. 
4. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej 

miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce  w dniu 23.03.2018 r. o godz. 
10.00. Spotkanie przed siedzibą firmy Selvita S.A., przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Osoba do 
kontaktu: p. Michał Bogdański tel.: 539 939 585. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie 
jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział w niej jest jedynie zalecany. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa dnia: 09.05.2018 r. godz. 23:59 CET.  
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2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, 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. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
6. Zamawiający zastrzega, że ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wyłącznie Wykonawca. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku 

wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu 
pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

 
VIII. INFORMACJĘ DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres  
e-mail wskazany w ofercie. 
 
IX. A. ZAWARCIE UMOWY 

1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5, w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

2. Zamawiający przed zawarciem Umowy wymaga przedłożenia polisy ubezpieczeniowej lub innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub zawarcie Umowy w zakresie wszelkich ryzyk oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków, na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”) w wysokości 10 % wartości ceny brutto 
podanej w ofercie: 
3.1. Zabezpieczenie może być wnoszone: 

 przelewem — na rachunek w Banku Pekao S.A.  nr 97 1240 4588 1111 0000 5485 1786 z 
dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy — 19032018GW” przed 
upływem terminu zawarcia Umowy tak, aby przed upływem tego terminu 
Zabezpieczenie znajdowało się na ww. rachunku; 

 w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(tj.: Dz.U. z 2007r., nr 42 poz. 275). 

3.2. Zabezpieczenie złożone w formie poręczenia lub gwarancji musi być wystawione na Selvita 
S.A. 

3.3. Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta 
(Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty 
Zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,  
iż Zabezpieczenie jest mu należne. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności 
gwarancji (poręczenia) nie był krótszy niż termin realizacji Umowy oraz obejmował okres 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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gwarancji i rękojmi (30% wartości Zabezpieczenia). 

3.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 

 w wysokości 70% Zabezpieczenia, w terminie do 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, 

 wysokości 30% Zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady z tytułu należytego wykonania Umowy, tj. po upływie  
okresu gwarancji zgodnego z Umową, rozpoczynającego się z dniem wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 

3.5. Jeżeli Zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniężna, Wykonawca może 
przedłożyć odrębny dokument potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy w wysokości, o której mowa w pkt. 3. na okres określony w tym pkt. 

3.6. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w formie odpowiadającej formie wnoszenia.  
W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami 
wynikającymi z Umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizje bankowe. Zabezpieczenie wniesione inaczej niż w pieniądzu 
Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.  

 
IX.B. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 
zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:  

 wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej konieczności zmiany 
któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania Umowy, 
spowodowaną w szczególności zmianą terminu realizacji Projektu, okresu kwalifikowania 
wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie; 

 dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 
o może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 
o może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Umowy, 
o może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Umowy, 
o może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności, korzystnego dla 

Zamawiającego skrócenia terminu wykonania Umowy, 

 gdy zmiany Umowy dotyczą poprawiania błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych 
i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, 
śródtytułów lub uzupełnienia treści nie powodujących zmiany celu i istoty przedmiotu 
Umowy; 

 w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń nastąpi po dniu zawarcia Umowy, 
a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzania zmian Umowy, 
w szczególności zmian ustawowej stawki VAT; 

 w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, 
decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące 
Projekt; 

 w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności 
Umowy na dofinansowanie; 

 podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania 
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie 
powodujących zmiany celu i istoty Umowy; 
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 obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji  celów Umowy, dla których została 
ona zawarta; 

 w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości; 

 w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez 
dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na 
etapie zawierania Umowy; 

 zmiany konta bankowego Stron; 

 zmiana zakresu prac podwykonawczych; 

 zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w razie okresowego wstrzymania lub 
spowolnienia Robót, zmiana czasu na ukończenie Robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy  
w przypadkach: 

o zawieszenia Robót przez Zamawiającego, 
o wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
o szczególnie niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych, 
o zmian dokumentacji projektowej lub w dokumentach Wykonawcy dokonywanej na 

wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 
o wydłużenia terminów Dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
o sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na 

realizację Robót, 
o siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu 

prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego 
szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia 
Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań, 

o działań organów administracji, w szczególności: 
 przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., 
 konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 
o konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego  

określenia w chwili zawierania umowy, 
o termin wykonania umowy może ulec w przypadku wystąpienia w/w przesłanek 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu  
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

 zmiana parametrów materiałów i urządzeń, które mogą nastąpić w następujących 
przypadkach: 

o obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego eksploatacji, konserwacji i in., 
o poprawienia sprawności, wydajności, 
o poprawienia parametrów technicznych, właściwości funkcjonalno- użytkowych, 
o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 
o zmiany producenta; 

 zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie  
w rozwiązaniach   projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

 zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane- 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

 zmiana dokonana podczas wykonywania robót budowlanych i nie powodująca odstępstwa  
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę  
w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a 
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

 
X. 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 zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

3. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba  
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Sposób porozumiewania sie stron w niniejszym postępowaniu: 

 korespondencję, w szczególności wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku 
Wykonawcy zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
przetarggw@selvita.com. 

 Przesłanie korespondencji na inny adres, niż zostało to określone w pkt. X.4. może skutkować 
brakiem odpowiedzi. 

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
8. Wzór Umowy znajdujący się z Załączniku nr 4, nie podlega negocjacji.  

Dodatkowych informacji udziela p. Michał Bogdański pod adresem email: przetarggw@selvita.com  

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią poniższe załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, 
2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy o zachowaniu poufności, 
3. Załącznik nr 3 – Gwarancja z dnia 24.07.2015 r. udzielona przez Skanska S.A. na rzecz Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
4. Załącznik nr 4 – Formularz Aktu Umowy, 
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy o roboty budowlane,  
6. Załącznik nr 6 – Projekt Budowlany – zostanie udostępniony po podpisaniu przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy Umowy o zachowaniu poufności, 
7. Załącznik nr 7 – Projekt Wykonawczy – Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zostanie udostępniona po podpisaniu przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Umowy o zachowaniu poufności, 

8. Załącznik nr 8 – Formularz Oferty. 
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* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ PO, 

 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. 

 

 


