


 
I. Nazwa i adres Organizatora przetargu 
 

FUNDACJA  NA  RZECZ  REWALORYZACJI  MIASTA  ŚREM 

ul. Mickiewicza 21 , 63 – 100 Śrem 

tel. (61) 28-30-798 

e-mail:biuro@fundacja.srem.info 

adres strony internetowej:  http://www.fundacja.srem.info/ 

 

II. Postanowienia ogólne  
 
1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania 

przetargu w trybie art. 70
1
 – 70

5
 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 i 1104 ze zm.) – 

zwanego dalej kodeksem cywilnym.  

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego Oferenta 

(Wykonawcę), z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się Kodeks Cywilny.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

5. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego  

postępowania komisją przetargową 

6. Miejsce publikacji Ogłoszenia o przetargu i Warunków Przetargu: 

- strona internetowa Organizatora  :   http://www.fundacja.srem.info/ 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Organizatora  

- http://www.przetargi.egospodarka.pl/ 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – 

SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH – POŁOŻONEGO  W NOCHOWIE PRZY UL. 

ŚREMSKIEJ 12. 

Inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 491/7, obręb ewidencyjny 0019 

Nochowo, jednostka ewidencyjna Śrem. 

Przedmiot  zamówienia obejmować będzie generalne wykonawstwo budynku trzykondygnacyjnego 

w tym poddasze użytkowe w zabudowie wolnostojącej, nie podpiwniczonego wraz z infrastrukturą 

techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu - utwardzone dojście do wejścia głównego 

budynku oraz układ komunikacyjny na terenie działki i miejsca postojowe z kostki brukowej 

betonowej na podsypce piaskowo-cementowej; na terenie działki utwardzone stanowisko z kostki 

brukowej pojemnika na odpadki stałe; zieleń ogrodowa, ogrodzenie terenu z siatki, przyłącze 

wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi i wodomierzowymi, 

oświetlenie zewnętrzne terenu. 

Przedmiot zamówienia, realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez „Pracownie Nad Wartą” z siedzibą w Śremie przy ul. Nadbrzeżnej 1C/9, 

zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę: nr AB.6740.128.2017 wydanej przez Starostę 

Śremskiego dn. 23 listopada 2017 r. 

 

Technologia – tradycyjna murowana; połacie dachowe nachylone dwuspadowo; konstrukcja dachu: 

krokwiowo-kleszczowa; posadowienie na ławach i stopach fundamentowych. Podłączenie do 

zewnętrznej sieci mediów: energia elektryczna z istniejącego przyłącza, woda z sieci, kanalizacja 

sanitarna do sieci, wody opadowe na teren biologicznie czynny w obrębie działki, gaz z sieci 

(istniejące przyłącze); ogrzewanie gazowe. Obiekt będzie posiadał :  

PARTER : wiatrołap, klatka schodowa, pomieszczenie rehabilitacyjne, 2 łazienki, 2 pokoje 

(niepełnosprawni), wc damskie (niepełnosprawni), wc męskie, przedsionek, sala ogólnodostępna, 

kuchnia, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, pralnia/suszarnia, magazynek ogólny, pokój porad 
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psychologicznych, pomieszczenie administracyjne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie 

porządkowe, 2 magazynki, pracownia komputerowa. 

PIĘTRO : 15 pokoi, 8 łazienek, aneks kuchenny, pomieszczenie porządkowe. 

PODDASZE : 15 pokoi, 8 łazienek, aneks kuchenny, pomieszczenie porządkowe. 

Dane liczbowe budowy :  

- kubatura budynku  3838,0 m3 

- pow. zabudowy  394,2 m2 

- powierzchnia użytkowa  858,57 m2. 

 

W ramach wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : 

- likwidacji kolizji elektroenergetycznych zgodnie z warunkami ENEA Operator nr 

KOL/OD5/ZR4/24/2017 z dn. 13 marca 2017 r. oraz zgodnie z Aneksem nr 1 do Warunków 

likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/24/2017 z dn. 09.09.2018 r.  

- zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia 

- wykonania badań archeologicznych zgodnie z pozwoleniem WWKZ nr 219/2017/C z dn. 17 marca 

2017 r. - Inwestor wystąpił do WWKZ o przedłużenie terminu ważności pozwolenia, do dnia 

rozpoczęcia budowy zgoda zostanie wybranemu Wykonawcy doręczona, 

- przyłączenie do sieci gazowej zgodnie z warunkami przyłączenia PSGW300/DT/GZWW316-4100-

103261/17 z dn. 16.03.2017 r. - Inwestor wystąpił do PGNiG o przedłużenie terminu ważności 

warunków, do dnia rozpoczęcia budowy zgoda zostanie wybranemu Wykonawcy doręczona, 

- wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 

- ustanowienia kierownika robót budowlanych, 

- organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody 

i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), 

- utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w 

rejonie prowadzonych robót, 

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót , itp., 

- ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię 

elektryczną, wodę itp.), 

- uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie, oraz wszystkich koniecznych decyzji, 

- wykonania koniecznych pomiarów, prób, badań. 

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : 

a) Projekcie Budowlanym wykonawczym - Załącznik nr 8 do Ogłoszenia, 

b) aneksy do Projektu Budowlanego (rewizje rysunków) – Załącznik nr 9 do Ogłoszenia, 

c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Załącznik nr 10 do Ogłoszenia, 

d) warunki ochrony przeciwpożarowej – Załącznik nr 11 do Ogłoszenia, 

e) STWiORB - Załącznik nr12 do Ogłoszenia, 

f) projekcie  usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowaną zabudową – Załącznik nr 14 do 

Ogłoszenia, 

g) oraz w przedmiarach robót - Załącznik nr 13 do Ogłoszenia  (stanowi element pomocniczy, 

poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych) 

Dołączony do Ogłoszenia przedmiar robót należy traktować pomocniczo.Ustalenie dokładnej ilości 

robót, materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia 

musi być określone przez Wykonawcę w oparciu o wszystkie dokumenty wymienione w pkt 

III.2.ppkt. a – e, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYKONANIE : 
I ETAP  ( zakończenie:   listopad 2019 r. ) 

1. Usunięcie kolizji elektroenergetycznych 

2. Roboty ziemne 

3. Nadzór i prace archeologiczne 

4. Fundamenty 

5. Instalacja kanalizacyjna – kanalizacja podposadzkowa parter 



6. Konstrukcje żelbetonowe (parter, piętro, poddasze) 

7. Prace murarskie (parter, piętro, poddasze) 

8. Dach 

9. Stolarka zewnętrzna i połaci dachowej 

II ETAP (zakończenie:   styczeń 2020 r. ) 

10. Instalacje elektryczne wewnętrzne ( wew. linie zasilające i uziemienia, instalacje 

siły i gniazd, instalacja oświetlenia ) 

11. Instalacja teletechniczne 

12. Instalacja p. poż wyłącznika prądu 

13. Instalacja systemu oddymiania 

14. Instalacja odgromowa 

15. Tynki (parter, piętro, poddasze) 

16. Instalacja c.o. wewnętrzna 

17. Instalacja gazowa wewnętrzna 

18. Instalacja wodociągowa wewnętrzna wraz z instalacją solarną 

19. Piony i instalacja kanalizacyjna piętro i poddasze 

III ETAP  (zakończenie: marzec 2020 r. ) 

20. Podłogi i posadzki 

21. Wykończenie ścian i sufitów 

22. Stolarka wewnętrzna 

23. Wyposażenie obiektu w osprzęt sanitarny 

24. Elementy ślusarskie 

25. Elewacja 

26. Taras, podest, podjazd dla niepełnosprawnych, schody 

IV ETAP  (zakończenie: czerwiec 2020 r. ) 

27. Przyłącze gazu zewnętrzne 

28. Przyłącze wodociągowe zewnętrzne 

29. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zewnętrzne 

30. Instalacja elektryczna zewnętrzna – Oświetlenie terenu 

31. Pomiary elektryczne kontrolne 

32.Mała architektura – drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone. 

 

UWAGA :  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE : 
1. Robót rozbiórkowych tj. rozbiórki, demontażu sieci zewnętrznych gazowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej; rozbiórek zewnętrznych dotyczących ogrodzenia z 

siatki oraz podłoża z betonu; rozbiórki budynku – prace te Inwestor wykona w 

zakresie własnym. 

Na działce znajduje się istniejący funkcjonujący budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko dla 

bezdomnych mężczyzn i noclegownia). Jest to budynek dwukondygnacyjny w tym poddasze 

użytkowe. Istnieją przy nim wjazd, utwardzenie terenu, ogrodzenie, przyłącze elektroenergetyczne, 

gazowe, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. 

 

3.Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 - 7 Roboty budowlane 

45111200 - 0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45340000 - 2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

4. Zakres czynności dotyczących realizacji  przedmiotu zamówienia obejmuje, oprócz zapisów 

zawartych wyżej i w dokumentach wymienionych w punktach III.2 oraz przepisach prawa 

budowlanego, także: 

4.1.współpracę z Organizatorem na każdym etapie realizacji prac 



4.2.przestrzeganie przepisów bhp na terenie budowy  

4.3.zgłaszanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy 

realizacji przedmiotu zamówienia 

4.4.bieżące dokonywanie wpisów do dziennika budowy, 

4.5.rozstrzyganie, w porozumieniu z Organizatorem wątpliwości natury technicznej powstałych w 

okresie realizacji robót, 

4.6.gdy zajdzie niezbędna konieczność, przedstawianie propozycji nowych rozwiązań materiałowych, 

4.7.przekazywanie Organizatorowi wszelkich świadectw jakości, atestów, certyfikatów, kart 

gwarancyjnych na wbudowane materiały i urządzenia, 

4.8.zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, podpisywanie protokołów potwierdzających 

wykonanie prób, rozruchów lub odbiorów technicznych maszyn i urządzeń, protokołów z badań, 

pomiarów, itp., przekazanie Organizatorowi wszelkich dokumentów niezbędnych do zawiadomienia 

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 

4.9.niezwłoczne powiadamianie Organizatora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych  

(robót zamiennych), o pojawieniu się alternatywy dla rozwiązań projektowych będących przedmiotem 

wykonania przez Wykonawcę oraz o konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych 

w umowie o wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do wykonania ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

4.10.udział w przeglądach gwarancyjnych wynikających z umowy, do dnia upływu terminu gwarancji 

jakości Wykonawca powinien być dostępny na każde żądanie Organizatora, 

4.11.przygotowanie i przekazanie Organizatorowi trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej,  

w tym pomiarów geodezyjnych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo budowlane (oświadczenie kierownika budowy), 

4.12.podejmowanie innych działań, nie ujętych w niniejszym wykazie, które przyczynią się do  

sprawnego oraz prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż wskazane w dokumentacji, materiały te muszą 

posiadać parametry równe lub lepsze niż wskazane w dokumentacji. Organizator dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych 

od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Organizatora wskazane są znaki 

towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu 

zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o 

takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 

estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek 

ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania 

rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe 

określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach 

technicznych, itp. 

 

6.WIZJA LOKALNA 

Dla potrzeb rzetelnego sporządzenia oferty zobowiązuje się oferentów do wizji lokalnej terenu 

objętego inwestycją. Termin wizji należy uzgodnić z Inwestorem.  

Potencjalni Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z miejscem budowy celem sprawdzenia 

warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 

zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac, gdyż 

wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

 

IV.  Udział podwykonawców w realizacji zamówienia i Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 



zamówienie 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1  

do Ogłoszenia, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku 

nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być realizowane przez 

podwykonawców Organizator uzna, ze całość zamówienia będzie wykonywana  przez Wykonawcę 

osobiście. 

2.Jeżeli Organizator stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Organizatorowi, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3.Powierzenie wykonania części zamówieniapodwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek, w przypadku powierzenia 

wykonania części robót budowlanych podwykonawcom do stosowania się do wymogów określonych 

w art. 647
1
 kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 

- muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 

wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem; 

- są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj. przy ocenie spełnienia  

warunków, Organizator będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny lub zawodowy; 

- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, jeżeli oferta Wykonawców występujących 

wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Organizator wezwie do przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

V.Zwrot kosztów udziału w postępowaniu                                                                   

 

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia  ( wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie )  od dnia 

podpisania umowy do dnia :  30 czerwca 2020 roku. 

Za ostateczny termin zakończenia robót uważa się dostarczenie Organizatorowi prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1.Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z wymogami  zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. 

2. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane na etapie składania 

ofert. 

3.Organizator dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych  



przez Oferenta, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie 

formularzom, określonym przez Organizatora w załącznikach do Ogłoszenia. 

4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie  

do  pisania,  komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem, 

- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na     język 

polski, podpisanym odpowiednio przez Oferenta, Oferentów  wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawcę. Podczas badania i oceny ofert, Organizator będzie 

opierał się na tekście tłumaczonym,  

- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszego 

Ogłoszenia, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez  upoważnionego 

przedstawiciela Oferenta, wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł poprawki, muszą być 

jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, 

- upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika  

z innych dokumentów dołączonych przez Oferenta, w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje 

pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta, pełnomocnictwo określające jego zakres, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być 

przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza, 

- wymagane w postępowaniu dokumenty, składane w kopii, muszą być poświadczone  

„za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu odpowiednio przez oferenta, 

Oferenta wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,  

Organizator uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię  

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia  

i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla),  z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Organizatora może żądać przedstawienia oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez  

osobę/osoby podpisujące ofertę. 

8.Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane, podpisane i trwale 

spięte w jedną całość. 

9.Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają  

udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Oferent winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane.  

W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa". Strony należy 

ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy 

zachować ciągłość numeracji stron),  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez 

tajemnice 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.  

Oferent zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 

uzasadnienie, w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja:  

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją 

posiadającą wartość gospodarczą,  

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  



Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający 

jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Organizatora 

zasadności tego zastrzeżenia.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany powyżej sposób. 

11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12.Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

13. Opakowanie oferty 

ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu   (np. kopercie), 

uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie na adres: FUNDACJA NA RZECZ 

REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem 

Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Oferenta, pełną nazwą Oferenta wraz 

z dokładnym adresem i nr  telefonu tak, aby Organizator mógł odesłać ofertę złożoną po terminie 

składania ofert (zgodnie z poniższym wzorem).  

14. Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie:Oferent może zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę przed terminem do składania ofert pod warunkiem, że Organizator  otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania 

ofert, określonego w niniejszym Ogłoszeniu.Powiadomienie powinno być dostarczone przed 

terminem do składania ofert w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, 

pieczęcią firmową Oferenta i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty".Zwrot 

wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

2.3.zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

3.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, których mowa w pkt. VII.2. 

3.1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia  

3.2. W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia oraz wykaże, że: 

Nazwa Oferenta 

Adres: ……………………      Tel.:………………… 

  

FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM  

ul. Mickiewicza 21,  

 63-100 Śrem 

Przetarg  

Oferta na: BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – SCHRONISKO DLA 

LUDZI BEZDOMNYCH – POŁOŻONEGO  W NOCHOWIE PRZY UL. ŚREMSKIEJ 12 

 

NIE OTWIERAĆ do dnia 14.06. 2019 r. godz. 10:00
 



3.2.1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. -w związku z tym w 

celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do złożenia odpisu 

polisy i potwierdzenia jej opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, 
WAŻNE: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniana będzie ich łączna kwota ubezpieczenia, jednakże w ofercie muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.  

3.3. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia oraz wykaże, że: 

3.3.1.zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane odpowiadające 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane potwierdzone dowodami 

określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się robotę 

polegającą na budowie/ przebudowie/ rozbudowie/ remoncie obiektu kubaturowego o wartości minimum 

1.000.000,00 złotych.  

Przez dowód rozumie się referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

WAŻNE: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek niniejszy musi 

być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę. Posiadane doświadczenie wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie i składających wspólną ofertę sumuje się. 

3.3.2.dysponujeodpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowisk –  

dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanych w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, Organizator dopuszcza odpowiadające ww. 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub 

działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332); 
WAŻNE: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek niniejszy musi 

być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

występujących wspólnie oceniane będzie ich łączne (zsumowane) dysponowanie osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

4.Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

4.1.Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w 

Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 

4.2. W celu wykazania spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia oraz 

złoży następujące dokumenty: 

4.2.1.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.2.1., składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (taki dokument 

musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Organizatorowi, 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. Organizator oceni, czy 

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

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

Organizatora powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotów, na 

zasobach których polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Organizator żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonymprzez Organizatora: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego punktu. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

którym mowa w punkcie VII.3 i 4 niniejszego Ogłoszenia.. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza  

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VII.3 i 4 niniejszego 

Ogłoszenia. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w punkcie VII.3 i 4 niniejszego Ogłoszenia.składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8 Warunki, o których mowa powyżej oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu 

zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 

 
VIII.Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 



 

Oferent zobowiązany jest złożyć w niniejszym postępowaniu następujące dokumenty : 

1. Wypełniony Formularz Ofertowy –Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, 

2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, 

3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

– Załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 roku, poz. 798 z późniejszymi zmianami)- Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, 
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane – Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – wraz z dowodami określającymi czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje) 

6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania  

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami –Załącznik nr 6 do Ogłoszenia, 

7. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów potwierdzającego udostępnienie niezbędnego 

potencjału, określonego w punkcie VII.5. niniejszego Ogłoszenia, niezbędnego do wykonania 

zamówienia, 

8. Odpisu polisy i potwierdzenia jej opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu, 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

9. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

10. Pełnomocnictwo/a –jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi wKRS/ rejestrze przedsiębiorców, 

11. Wypełniony i parafowany wzór umowy wraz z załącznikiem (harmonogram rzeczowo finansowy). 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (spółka cywilna, 

konsorcjum, porozumienie, itp.) oświadczenia, o których mowa w punkcie VIII.2-10 składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających sięo zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaw zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich 

zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w punkcie VIII.2 i 3. 

 

Organizator może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów.Organizator może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Dokumenty dostarczone Organizatorowi muszą spełniać następujące wymogi: 



- oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, 

- dokumenty inne oświadczenia, o których mowa w powyższym punkcieskładane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż 

pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie 

powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem” (lub inne o tożsamym znaczeniu), 

pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej 

pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być 

uwierzytelniony przeznotariusza. 

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego - dokumenty 

sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

 

IX.Sposób porozumiewania się Organizatora z Oferentami wyjaśnienie treści Ogłoszenia 
 

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Organizator oraz Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacja.srem.info, a 

następnie pisemnie na adres: Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-

100 Śrem. 

3. Jeżeli Organizator lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, tj. na 

serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymaniae-maila w dniu jego nadania Organizator ma prawo 

uznać, że dokument wysłany e-mailem został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego 

doręczenia jest wydruk wysłania e-maila. 

6. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Organizator wyjaśni 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 04.06.2019 r. do godz. 10:00 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator może udzielić  wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

9. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Organizator przekaże wszystkim Oferentom bez ujawnienia 

źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.fundacja.srem.info . 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Organizatora podany w pkt I niniejszego Ogłoszenia. 

10. Organizator oświadcza, że Warunki Przetargu oraz wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone  

zapytania, modyfikacje Warunków Przetargu, a także inne oświadczenia będą zamieszczane na stronie 

internetowej Organizatora - http://www.fundacja.srem.info 

 

X. Przedstawiciele Organizatora uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

1. Pani Julia Niewrzendowska: tel. (61)28-30-798 ;e-mail:biuro@fundacja.srem.info 

mailto:biuro@fundacja.srem.info
http://www.fundacja.srem.info/
mailto:biuro@fundacja.srem.info


2.Miejsce: siedziba Organizatora –Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, 63 – 100 Śrem, ul. 

Mickiewicza 21. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

 

Organizator nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII.Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.  

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Organizatora może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym, że Organizator 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. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora:  

Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem 

2.Termin składania ofert upływa w dniu: 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 14 

czerwca 2019 r. o godz.  10:15 w siedzibie Organizatora w Sali konferencyjnej. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Organizator  poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Organizator podaje 

nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Organizator zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące : 

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

- ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

 

XIV.Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego   zamówienia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w druku oferty ceny ryczałtowej (netto i brutto) za 

wykonanie całego zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

3.Cena brutto, wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie podatku 

VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

4.Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty jest zakres robót podany w opisie 

przedmiotu zamówienia (punkt III niniejszego Ogłoszenia) oraz projekt budowlany, informacja 

dotyczącabezpieczeństwa i ochrony zdrowia,specyfikacja technicznawykonania i odbioru robót, oraz 

wszystkie postanowienia Warunków Przetargu. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

5.Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać 

w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku zmiany w trakcie realizacji robót przepisów 

dotyczących zasad naliczania podatku VAT dla robót budowlanych strony umowy podpiszą stosowny 

aneks zmieniający zasady jego naliczania zgodnie z obowiązującymina dany moment przepisami). 

6. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na 

inflację w okresie ważności umowy. 



7. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami 

mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu  

spoczywa na Wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie 

może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. 

8. Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat na roboty budowlane. 

9.Zapłata należności nastąpi na podstawie faktur  wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu i 

odebraniu zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy i po podpisaniu protokołu odbioru 

robót bez zastrzeżeń. 

10.Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej wpływu. 

11. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

12. Organizator wnosi aby wszelkie błędy ujawnione w dokumentacji technicznej , STWiORB oraz 

przedmiarze robót Wykonawca zgłosił Organizatorowi w terminie określonym w punkcie IX.6 

Ogłoszenia. 
 

XV.  Waluta oferty (informacje dotyczące walut obcych) 

 

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty muszą być 

wyrażone w PLN. 

 

XVI.Kryteria i sposób oceny ofert 

 

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator  będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 80% 

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 80 pkt., pozostałym 

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów 

wg. wzoru: 

(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 80 pkt 

 

1.2.Gwarancja – 20% 

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 20 pkt., pozostałym 

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów 

wg. wzoru: 

Gwarancja oferowana 

Gwarancja = ------------------------------------------------------- x 20 pkt 

Gwarancja maksymalna (tj.: 60 miesięcy) 
 

Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy 

Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego, a który będzie 

uwzględniany przy ocenie ofert – 60 miesięcy 

UWAGA! 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, 

krótszego niż 36 miesięcy, oferta w tym kryterium otrzyma punktów –  0 pkt. 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, 

dłuższego niż 60 miesięcy, oferta w tym kryterium otrzyma  punktów –  20 pkt.  

2. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę 

matematyczną w zakresie zaokrąglania. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny 

oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej 

kryteriów oceny ofert. 

4. W toku badania i oceny ofert Organizator może żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści 

złożonych ofert. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem a Oferentem negocjacji, 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 



6. Organizator poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, 

niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta,  

którego  oferta została poprawiona.   

7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej 

oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Organizator wzywa Oferentów, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych.  

8. Oferent, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  

niż zaoferowane w złożonych ofertach  

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

9.1. jej treść nie odpowiada treści Warunków Przetargu, 

9.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji, 

9.3. zawiera rażąco niską cenę, 

9.4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia, 

9.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

9.6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 

1. Organizator informuje niezwłocznie wszystkich Oferentów o:  

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Oferenta, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom 

1.2. Organizator poinformuje Oferentów o wyniku przetargu. 

1.3. Organizator poinformuje Oferentów o unieważnieniu postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 

bez wskazania przyczyn takiej decyzji.  

1.5. Organizator poinformuje o Oferentach, którzy zostali wykluczeni i ofertach które zostały 

odrzucone.  

2. Organizator udostępnia informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej  

http://www.fundacja.srem.info/ 

3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, 

zobowiązany jest do:  

3.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - (jeżeli dotyczy),  

3.2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przedłożenia stosownego dokumentu   

w oryginale, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądz, 

3.3. przedłożenia uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

3.4. złożenia harmonogramu rzeczowo –finansowego realizacji zadania wg Załącznika nr 1 do 

Umowy o roboty budowlane. 

4. Termin i miejsce podpisania umowy : 

4.1. Organizator wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została 

wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty   

4.2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Organizator może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 



5. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia  

umowy na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7do niniejszego Ogłoszenia. 

 

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie 

zamówienia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 

pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

2. Organizator nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w częściach. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy 

na cały okres wykonywania umowy, a także na cały okres gwarancji jakości udzielonej przez 

wykonawcę robót budowlanych.Zabezpieczenie musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. 

4.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Oferenta w jednej lub kilku  

z następujących form : 

4.1. pieniądzu na rachunek bankowy 

4.2. gwarancjach bankowych, 

4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  

na rachunek bankowy nr : SBL o/Śrem 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001 

6. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie  

przyjęty termin uznania rachunku Organizatora, tzn. data wpływu środków na rachunek. Przy 

wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca powinien umieścić następujący tytuł operacji: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –Schronisko Nochowo”. 

7. Wykonawca składający zabezpieczenie w innej formie niż pieniężnej powinien ustalićtermin 

zabezpieczenia na czas: 

7.1. należytego wykonania umowy, tj. na okres obejmujący jej termin realizacji określony w umowie 

(podany przez Wykonawcę w ofercie) oraz na okres niezbędny na dokonanie odbioru końcowego, tj. 

dodatkowo 30 dni, 

7.2. gwarancji jakości i rękojmi za wady, tj. czas gwarancji określonej przez Wykonawcę od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego z zastrzeżeniami, w którym zostało ustalone obniżenie wynagrodzenia z powodu 

wystąpienia wad nienadających się do usunięcia. 

8. Nie dopuszcza się zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie  

zostanie przeznaczone na wykonanie robot budowlanych oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar 

umownych, odszkodowań oraz innych roszczeń przysługujących Organizatorowi z tytułu umowy na 

realizację niniejszego zadania. 

10. Organizator zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania,  

że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.  

11.Jeżeli przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, Organizator zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

12.Organizator zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Organizatora za należycie wykonane, tj. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

13. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota w wysokości 

równej 30 % wysokości zabezpieczenia.   

14. Kwota, o której mowa w pkt. 13 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy 
 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy –Załączniknr 7 do 

Ogłoszenia. 



2. Organizator wymaga od Oferenta, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w projekcie umowy. 

3.Organizator  dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień, która polegać może na: 

3.1. zmianie ulegnie nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron –zmiana niniejsza nastąpi w formie 

aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy i/lub siedziby,  

3.2. zmianie ulegną przedstawiciele stron i inne osoby występujące w umowie – zmiana nie wymaga 

aneksu do umowy, strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie 

pisemnej, 

3.3. skróceniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, powodujący skrócenie okresu realizacji 

niniejszego przedmiotu zamówienia –zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy za zgodą 

stron w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania robót budowlanych, 

3.4. wydłużeniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, spowodowany w szczególności 

nieterminowym przekazaniem terenu budowy, brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub 

w innych dokumentach budowy, opóźnieniami w zakresie dokonywania odbioru końcowego, 

szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, zawieszeniem przez Organizatora 

wykonania robót, epidemią, żywiołami, nieprzewidywalnym brakiem możliwości zatrudnienia 

personelu lub uzyskania materiałów, siłami wyższymi, jakimikolwiek opóźnieniami, utrudnieniami 

lub przeszkodami spowodowanymi przez Organizatora lub jego personel lub dające się mu przypisać, 

zmianami jakości, parametrów lub technologii, zmianami producenta urządzeń, materiałów lub 

wyposażenia, wystąpieniem robót dodatkowych, odkryciem wykopalisk uniemożliwiających 

wykonywanie robót, wstrzymaniem robót na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania 

lub przerwania robót z przyczyn niezależnych od Organizatora i Wykonawcy, wystąpienia w trakcie 

wykonania robót kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia, 

powodujący wydłużenie okresu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia –zmiana niniejsza 

nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu 

wykonania robót budowlanych, 

3.5. zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu 

zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej 

ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklarujewykonanie 

części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo 

zechce dokonać zmian tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotycząca 

zlecenia robót podwykonawcom, jest dopuszczalna, gdy przyczyni się do poprawienia szybkości lub 

jakości usług stanowiących przedmiot zamówienia, do uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub 

zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest z uwagi na wymóg specjalistycznej 

wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) –

zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy 

dotyczące podwykonawców, 

3.6. zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i 

usług VAT, a w konsekwencji zmiany podwyższeniu lub obniżeniu ulegnie kwota wynagrodzenia 

ryczałtowego ogółem brutto wynikająca z umowy –zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do 

umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące wynagrodzenia 

3.7. zmianie ulegną w trakcie realizacji robót przepisy dotyczące zasad naliczania podatku VAT dla 

robót budowlanychlub inne przepisy mające wpływ na sposób realizacji umowy –zmiana niniejsza 

nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy bezpośrednio odnoszące 

się do tych zmian. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego co najmniej opis zmian, uzasadnienie zmian i dokumenty 

potwierdzające zaistnienie zmian oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana ta będzie miała  

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

5. Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany przez strony aneks do umowy. 

 
XX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Organizatora w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 



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 dyrektywy95/46/WE 

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

informuję, że:  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta 

Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem; 

1.2. W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania 

lub ochrony danych osobowych można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów: 

Administrator danych : Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 

Śrem; Tel : (061) 28 30 798 lubpocztą e-mail pod adres : biuro@fundacja.srem.info 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa budynku zamieszkania 

zbiorowego – schronisko dla ludzi  bezdomnych – położonego  w Nochowie przy ul. Śremskiej 12”; 

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej 

„ustawa Pzp” i przepisy kodeksu cywilnego, 

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących  

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i kodeksu cywilnego, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp i kodeksu cywilnego;  

1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób  

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8. Posiada Pani/Pan: 

1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
XXI. Wykaz załączników 
 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 

2, 
3. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  - Załącznik nr 3, 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - 

Załącznik nr 4, 
5. Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 5, 

6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik nr 6, 

7. Projekt umowy wraz z 1 załącznikiem tj. Harmonogramem rzeczowo – finansowym – 

Załącznik nr 7, 
8. Projekt budowlany – Załącznik nr 8, 

9. Aneksy do projektu budowlanego (rewizje rysunków) – Załącznik nr 9, 



10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Załącznik nr 10, 

11. Warunki ochrony przeciw pożarowej – Załącznik nr 11, 

12. STWiORB – Załącznik nr 12, 

13. Przedmiary robót –Załącznik nr 13, 

14. Projekt  usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowaną zabudową – Załącznik nr 14. 


