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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 02/POWER/A016/2020 

 

pn.: „Przebudowa budynku Wyższej Szkoły Handlowej  

w Radomiu związana z budową windy wewnętrznej”  

  

w ramach projektu pn. „Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Uczelnią Dostępną”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 

 Kompleksowe programy szkół wyższych” 

 

  
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną  

w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Radom dnia  17.07.2020 r., 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7a. Adres 

do korespondencji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 61a 

 

2. Definicje. 

1) Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;  

2) Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.  

U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) na potrzeby niniejszego zaproszenia zwana Prawem 

budowlanym, 

3) Wytyczne – dokument wydany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju  z dnia 22 sierpnia 2019 

r pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 

2014-2020. 

 

2.1. Obowiązek informacyjny RODO 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a)  administratorem danych osobowych Wykonawców  jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa.  

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: 

kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując 15 korespondencję na adres siedziby 

Administratora.  

b) Z Inspektorem ochrony danych osobowych, można się kontaktować: e-mail: 

iod@miir.uov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie 

zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu,  

ul. Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom. Może się Pani/Pan również skontaktować  

z inspektorem ochrony danych WSH Radom, podmiotu który realizuje projekt  

nr POWR.03.05.00-00-A016/19 poprzez email: kadry@wsh.pl.; iodo@wsh.pl 

2) Przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 

lit g RODO: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego

rozporządzenieRady(WE)nr1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenieRady(WE)nr1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do 

tego rozporządzenia; 

c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu 

europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);  

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

3) Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

4) Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa  

w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa,  

w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5) dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu 

projekt - Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7A. 26-600 Radom. 

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 

beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

7) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa  

w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego  

z przepisów prawa. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, 

przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie 

będą profilowane. 

11) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
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2.2 Obwiązek informacyjny  po  stronie Wykonawcy  dotyczący  danych  osób trzecich 

(pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu). 

Zamawiający zastrzega, iż obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO” spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich  

w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach. 

Dla  uzyskania  przez  Zamawiającego  potwierdzenia,  że  osoby,  których  dane  osobowe  są  

przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu 

właściwego  zabezpieczenia  i  ochrony  danych  tych  osób,  z  których  Wykonawca  będzie 

korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia, 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego  pozyskania  przez  Wykonawcę  

danych osobowych  od  osób  trzecich  dla  konkretnego  postępowania   

o  udzielenie  zamówienia oświadczenie stanowi  część formularza oferty - Załącznik Nr 1 

do Zapytania ofertowego.  

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, opisaną w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020, z uwzględnieniem: 

•zasady zachowania uczciwej konkurencji, 

•zasady równego traktowania Wykonawców, 

•zasady przejrzystości. 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w ustawie. 

 

4. Przedmiot zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające  na przebudowie budynku 

Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu związanej z budową windy wewnętrznej, 26-600 

Radom, ul. Traugutta 61a, dz. nr ewid. 85/3. Przebudowa nie przewiduje żadnych istotnych 

zmian w istniejącym zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu i dotyczy wnętrza budynku.  

 

 

W związku faktem, że przebudowa będzie realizowana w działającym budynku Wykonawca  

w ramach zamówienia ma obowiązek prowadzić prace w sposób nieutrudniający komunikację 

wewnątrz budynku, oraz zabezpieczyć teren budowy przed osobami trzecimi.  

  

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego. 

   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

Zamawiający zaleca  przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie 

inwestycji. 
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4.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik stanowiąca Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

 4.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

KOD CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45313100-5 Instalowanie wind 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

Wszędzie tam gdzie  dokumentacja lub przedmiar wskazywałby w odniesieniu do niektórych 

materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym  

w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer 

katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające 

standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z zapisami Rozdziału 

6.5.2 ust. 5 Wytycznych, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie 

materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, 

urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza też sytuację, 

kiedy w wyniku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych 

konieczna będzie zmiana projektu, pod warunkiem, iż zmiana projektu nie będzie prowadzić 

do konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest 

wskazać  materiały oraz urządzenia równoważne odpowiednio zaznaczając pozycje  

w kosztorysie ofertowym oraz przedstawiając sporządzony przez siebie wykaz, materiałów 

oraz urządzeń równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest również załączyć dokumenty 

zawierające informacje niezbędne do wykazania, że zaproponowane przez niego, materiały 

oraz urządzenia są równoważne ze wskazanymi w projekcie np. karty katalogowe, opisy i dane 

techniczne  itp.  Koszty zmiany projektu  i ewentualnych uzgodnień z organami zewnętrznymi, 

jeżeli są wymagane dla zaproponowanych materiałów lub urządzeń równoważnych, obciążają 

Wykonawcę i nie mogą spowodować zmiany terminu wykonania zamówienia. Wszelkie 

materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania  

i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, 

tj. muszą być co najmniej: 

- tej samej wytrzymałości, 

- tej samej trwałości, 

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,  

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone  

w dokumentacji projektowej, 

oraz muszą być: 

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 

- spełniać te same funkcje, 

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

atesty i aprobaty techniczne. 
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5. Informacja o ofercie wariantowej i zamówieniach częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia.  

 

 Termin wykonania zamówienia: 28.02.2021 r.  

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków  

 

7. 1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu i spełniają 

następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym 

zakresie. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

nie wymaga posiadania uprawnień); 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; tj. wykażą, iż posiadają środki finansowe 

lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 złotych (słownie: 

dwieście tysięcy złotych). 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że : 

a) w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane, w skład 

których wchodziły roboty polegające na budowie szybu wraz z montażem windy 

łącznie z wykonaniem instalacji, w użytkowanym budynku o wartości nie mniejszej 

niż 300 000,00 złotych brutto każda.  

b) skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowania robotami 

budowlanymi) w specjalności: 

-  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (która będzie pełnić funkcję 

kierownika budowy)  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń , 

-  instalacyjnej w zakresie  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń. 

  

Wskazane osoby muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę. Zamawiający 

dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów 

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane pod warunkiem 

ich równoważności z wymaganymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

aby Wykonawca wykazał osobę, która posiada więcej niż jeden rodzaj uprawnień.  



7 

 7 

4) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym - potwierdzenie spełnienia 

warunku  stanowi oświadczenie, którego treść stanowi  część formularza oferty - 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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. 

5) Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcą warunków udziału w postępowaniu 

stwierdzeniem spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte 

w nich informacje. 

6) 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 niniejszego zamówienia 

7.2 Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to: warunki 

określone w pkt 7.1 ppkt 2 i 3 a) i b) muszą spełniać łącznie partnerzy składający ofertę 

wspólną. 

7.3 Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi 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) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności  

są wymagane;  

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe bądź sytuacja finansowa podmiotów, 

o których mowa w pkt. 7.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe bądź  sytuację finansową, o których mowa w pkt 7.1. 

8. Podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

8.1 Zamawiający, , wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 

wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia. 

8.2 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1600, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

a) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

b) skarbowe, 

c) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 

dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 

1214); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 

1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

13. Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  

z 2019 r.  poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 

r. poz. 498 ze zm.) 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

9.1  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ: 

1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowania, którego wzór stanowi  Załącznik Nr 3 do Zapytania 

ofertowego. Oświadczenie będzie  stanowić wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki 

udziału w postępowaniu (wymagane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1). Forma dokumentu 

–  oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;  

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

stanowiące Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego  składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.. 
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2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  

w postępowaniu składa także stosowne oświadczenie w dokumencie stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego  

3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi  Załącznik Nr 4 do Zapytania 

ofertowego. Oświadczenie będzie stanowić wstępne potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia. Forma dokumentu –  oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem;  

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

stanowiące Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego  składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do 

wykluczenia. 

2)  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania składa także stosowne oświadczenie  

w dokumencie stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.  

4. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż 

pieniężna). 

5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby lub osób 

podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio  

z załączonych dokumentów. 

6. Upoważnienie do reprezentowania konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona 

notarialnie). W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia.  

7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem) – Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy). 

8. Oświadczenie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w 

przypadku oferty wspólnej oświadczenie osobno składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń 

wiedzy w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 

osobno). 

9. Wykaz wykonanych robót, wraz z dowodami potwierdzającymi, że przedstawione  

w wykazie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz 

prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego.  

Forma dokumentu – oświadczenie oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                          

z oryginałem, dowody potwierdzające – kopia potwierdzona za zgodność  

z oryginałem.  

UWAGA!  

Dowodami są: 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
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nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. Forma dokumentu  - kopia 

potwierdzona na zgodność z oryginałem.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych przez Wykonawców informacji. 

Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów dotyczy tylko 

robót budowlanych, które odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym.  

10. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wymagań  

wskazanych w rozdziale 7.1 podpunkt b Zapytania ofertowego. Wzór wykazu stanowi 

Załącznik Nr 9 do Zapytania ofertowego. Forma dokumentu – oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem.  

11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem, terminu 

składania . Forma dokumentu  - kopia potwierdzona na zgodność z oryginałem. 

12. Dokumenty dotyczące zaoferowanej przez Wykonawcę windy. Z dokumentów powinno 

wynikać jakie urządzenie oferuje Wykonawca (producent, model itp.)  oraz podstawowe 

parametry windy pozwalające zweryfikować zgodność oferowanego przedmiotu umowy 

z Opisem przedmiotu zamówienia. Mogą być to karta katalogowa, specyfikacja 

techniczna lub inne dokumenty pochodzące od producenta windy. Forma dokumentu – 

oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.  

   

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta wydaje się najkorzystniejsza biorąc pod uwagę 

przyjęte w postępowaniu kryteria nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w powyżej lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a także w przypadku gdy oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Powyższe nie dotyczy formularza oferty, który to dokument stanowi podstawę przyznania 

punktów ofercie.   

 

9.4 Uwagi dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:   

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Dokumenty, co do których nie określono w Zapytaniu ofertowym wymogu, że mają być 

składane w oryginale, należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność  

z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie za zgodność  

z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, 

sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
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10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

344 ze zm.); 

2) Jeżeli przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji następuje  

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uważa się je za złożone w terminie, 

jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, przy czym każda ze Stron na 

żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej 

podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany do 

potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 2 oświadczy,  

że wiadomości nie otrzymał.  

4) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeń i oraz pełnomocnictwa.  

5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowany 

przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz 

pełnomocnictwa złożone, uzupełnione lub poprawione na wezwanie Zamawiającego, 

przekazywane drogą elektroniczną (skan pisma) uważa się za złożone w terminie, jeśli 

ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie dokument został 

niezwłocznie dostarczony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez 

Wykonawcę. 

6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 6.  

9) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego  

(www.wsh.pl) i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami dotyczącymi 

niniejszego postępowania. 

10) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania  zamieści na stronie internetowej, o której mowa w pkt 9. 

11) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonana zmianę treści Zapytania ofertowego 

Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej, o której mowa w pkt 9, a jeśli 
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zmiana treści Zapytania ofertowego prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

– Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności. 

12) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

W sprawie procedury: Pani Katarzyna Tomala  tel.: 609 490 940, e-mail: 

tomalakatarzyna@interia.pl 

W sprawie opisu przedmiotu zamówienia Pani Aneta Stefańczyk Kierownik Działu 

Administracji  tel. 691 055 077.:, e-mail: astefanczyk@wsh.pl 

 

Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 

 

11. Wadium 

1) Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść (do upływu terminu 

składania ofert) wadium w wysokości:  6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 

2) Wadium można wnieść w: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego Nr  ING BANK ŚLĄSKI 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099  

z adnotacją „Wadium –  „Przebudowa budynku Wyższej Szkoły Handlowej  w 

Radomiu związana z budową windy wewnętrznej” .Kopię dowodu wpłaty załączyć do 

oferty.  

4) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Zapytaniu 

ofertowym zostanie odrzucona.  

5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6. 

6) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy np. nie dostarczył wymaganych dokumentów. 

7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

mailto:tomalakatarzyna@interia.pl
mailto:astefanczyk@wsh.pl
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10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11) Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty  

w formie oryginału. 

12) Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 

winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium. 

12. Termin związania ofertą 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawca składa wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, na papierze, przy użyciu nośnika 

pisma nieulegającego usunięciu.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ułożone, ponumerowane,  spięte 

w sposób trwały i parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

6) Każda poprawka w ofercie powinna być opatrzona datą, podpisem i pieczątką osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

7) Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna być zaadresowana na 

Zamawiającego tj. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 26-600 Radom  

ul. Traugutta 61a oraz opisana w następujący sposób: 

Oferta w postepowaniu pn.: „Przebudowa budynku Wyższej Szkoły Handlowej  

w Radomiu związana z budową windy wewnętrznej”  Nie otwierać przed dniem 

03.08.2020 r. godz. 10:00 
8) Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający 

mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

9) Za prawidłowe złożenie oferty, tj.  we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie 

całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty, która nie będzie oznaczona w sposób 

wskazany w Zapytaniu ofertowym.  

10) Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu. 

11) Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich 

samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 
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12) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 zpóźn.zm.)” i dołączone wraz  

z uzasadnieniem zastrzeżenia do oferty. W uzasadnieniu Wykonawca winien między 

innymi wykazać, iż są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego Wyższa Szkoła Handlowa, 26-600 

Radom, ul. Traugutta 61a do dnia 03.08.2020 r. do godz. 9:00 pok. 210, 2 piętro  

2) Otwarcie ofert nastąpi 03.08.2020 r. o godz. 10:00  w Wyższa Szkoła Handlowa, 26-600 

Radom, ul. Traugutta 61a pok. Aula A1, 1 piętro 

3) Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. 

4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5) Oferty zostaną otwarte jawnie. 

 

15. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie roboty niezbędne  

do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi 

normami i wiedzą techniczną zrealizowania zadania. 

2) Cenę oferty należy zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Wykonawca dokona na własne ryzyko i odpowiedzialność pełną wycenę przedmiotu 

zamówienia. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót spełniają jedynie funkcję informacyjną  

i stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.  

4) W cenie uwzględnia się zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego 

realizacją, a które są niezbędne do jego wykonania, w szczególności roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, koszty wykonania, 

utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, wszystkie materiały, koszty robocizny;  

w cenie uwzględnia się też opłaty i podatki niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia (m. in. ubezpieczenia, transport, opłaty celne, podatek VAT). 

5) Cena pozostaje niezmienna i nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia, 

za wyjątkiem przypadków wskazanych w projekcie umowy. 

16. Kryteria oceny ofert 

1) Kryteria wyboru oferty: 

a) kryterium ceny (brutto) - 60% 

b) kryterium okresu gwarancji na roboty budowlane - 20% 

c) kryterium okresu gwarancji na windę – 20 % 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących 

sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej 

danego kryterium, obliczonych wg. wzoru: 
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     Najniższa cena              

                                                x 60 pkt. + liczba punktów w kryt. 2 + liczba punktów w kryt. 3 

        Badana cena 

 

Punkty w kryterium 2 – zostaną przyznane ofercie Wykonawcy, który w formularzu 

ofertowym (wzór załącznik nr 1) zadeklaruje przedłużoną  tj.: 

- 48 miesięczną gwarancję (i rękojmię) na wykonane roboty budowalne od daty 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt., 

- 60 miesięczną gwarancję (i rękojmię)  na wykonane roboty budowalne, od daty 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt. 

 

Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 

miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięczną gwarancję na roboty budowlane 

otrzyma 0 pkt. w kryterium 2. 

  

Punkty w kryterium 3 – zostaną przyznane ofercie Wykonawcy, który w formularzu 

ofertowym (wzór załącznik nr 1) zadeklaruje przedłużoną  tj.: 

- 36 miesięczną gwarancję (i rękojmię)  na windę od daty ostatecznego odbioru przedmiotu 

umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt., 

- 48  miesięczną gwarancję (i rękojmię) na windę, od daty ostatecznego odbioru przedmiotu 

umowy – oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt. 

 

Dodatkowa gwarancja rozumiana jest jako gwarancja Wykonawcy lub producenta 

urządzenia. 

 

Minimalny wymagany okres gwarancji na windę wynosi 24 miesiące. Wykonawca, który 

zaoferuje 24 miesięczną gwarancję na windę otrzyma 0 pkt. w kryterium 3. 

  

W przypadku braku, w załączniku 1, deklaracji Wykonawcy w zakresie wydłużenia 

gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaproponował  przedłużenia gwarancji,  

tj. zaproponował wymaganą odpowiednio 36 miesięczną gwarancję na roboty i 24 

miesięczną gwarancję na windę i przyzna 0 pkt. w  kryteriach 2 i/lub 3.  

3) Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1) Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udostępni na stronie 

internetowej. 

2) Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie zobowiązany do podpisania umowy  

w sprawie udzielenia zamówienia. Zamawiający poinformuje go o terminie i miejscu jej 

zawarcia.  

3) Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie zobowiązany do dostarczenia przed 

podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej,  

sporządzonego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiarów robót. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami 

wymienionymi w przedmiarach i dokumentacji, jeżeli Wykonawca uzna, że do 

wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych  

w przedmiarach i dokumentacji. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie poglądowe i ma za 

zadanie jedynie ułatwienie weryfikacji stopnia zaawansowania robót oraz rozliczenia  

z Wykonawcą. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza, 

iż wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia.   

4) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć do 

Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione w formularzu oferty 

posiadają uprawnienia, o których mowa w punkcie 7 ust. 7.1.ppkt. 3  b). 

5) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (w tym konsorcjum firm), Zamawiający będzie żądał przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert.  

7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu projekt windy.  

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

ofertowej brutto. 

2) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego Nr ING BANK ŚLĄSKI 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099 

z adnotacją: „Zabezpieczenie „Przebudowa budynku Wyższej Szkoły Handlowej  

w Radomiu związana z budową windy wewnętrznej” 

Wykonawca wpłaca kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej  

w dniu zawarcia umowy. 

Gwarancja będzie ważna w terminach określonych we wzorze Umowy. 

3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób: 

a) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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b) pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 

ostatniego z terminów okresu rękojmi za wady. 

4) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

gwarancji/poręczenia z jej treści powinno jednoznacznie wynikać, że gwarant/ 

poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na pierwsze 

pisemne żądanie  Zamawiającego na jego rzecz wszelkich należności w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym zapłaty 

należności z tytułu kar umownych.   

5) Zamawiający zaznacza, iż treść Umowy będącej integralną częścią Zapytania ofertowego 

przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania 

Umowy. 

19. Wzór Umowy 

1.Wzór Umowy stanowi Załącznik  Nr 7 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie udzielenia zamówienia na podanych w niej 

warunkach. 

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza pełną akceptację przez niego wzoru Umowy.  

3.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w następujących przypadkach i na 

warunkach określonych poniżej: 

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:  

a) jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania Umowy (np. Siła wyższa), w szczególności: udokumentowanych  

w Dzienniku Budowy i uniemożliwiających kontynuowanie robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną, działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi 

Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, a także opóźnień  

w uzyskaniu decyzji z właściwych organów  nie wynikających z błędów lub zaniedbań 

Wykonawcy, 

b) w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, nie będących następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) jeśli konieczność taka nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 

f) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, zamówień 

dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac nie jest następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

g) w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną 

dokumentacją – zmiana powyższa nie obejmuje sytuacji gdy zmiana projektu podyktowana jest 

koniecznością zmiany projektu ze względu na zaproponowanie przez Wykonawcę materiałów 

i urządzeń równoważnych do wymienionych w projekcie, 

h) gdy zaistnieje konieczność wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych 

np. Nadzoru budowlanego, 

i) opóźnienia  terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, 
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2) W zakresie zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, 

na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego 

podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne 

do realizacji Umowy (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom); 

3) W zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 6 ust. 2  

z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 18; 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT powodować będzie 

zwiększenie kosztów realizacji Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o wysokość różnicy między obowiązującą 

stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną 

znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy 

przez Wykonawcę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę;  

Zmiany wskazane w podpunkcie b) c) i d) nie obejmują zmian, które będą znane (o których 

informacja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw) w dniu składania ofert. W pozostałych 

wypadkach Wykonawca musi na piśmie udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 podpunkty f, g 

jest sporządzenie podpisanego przez Strony i Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu 

konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

(odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności 

będzie załącznikiem do aneksu. W protokole konieczności określony zostanie także charakter 

dokonanej zmiany (zmiana istotna/zmiana nieistotna). 

5. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy Pzp. 

6. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1- 1b, 1d i 1e Ustawy 

Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

8. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania (uzupełnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały okres 

trwania umowy. 

20. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie 

środków odwoławczych określonych w ustawie. 

 

21. Postanowienia końcowe 

1) Podwykonawcy: 

a) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców;  

b) Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są 

już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW do Zapytania ofertowego 

 

Nr Nazwa załącznika 

1. Wzór formularza oferty (Załącznik Nr 1) 

2. Opis przedmiotu zamówienia- Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót 

(Załącznik Nr 2) 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik Nr 3) 

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4) 

5.  Zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik Nr 5) 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (Załącznik Nr 6) 

7.  Projekt umowy (Załącznik Nr 7 ) 

8. Wykaz wykonanych robót (Załącznik 8 ) 

9. Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia (Załącznik 9 ) 

 

Radom, dnia 17.07.2020 r.  

                                                                                         …………………………… 

                                                                                             Podpis Zamawiającego  


