
 

 

      

         Oleśnica, 17 września 2021 r.  

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej (zapytanie ofertowe) 

  

 

Zamawiający Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zaprasza do składania propozycji cenowej na: 

opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Koncepcji architektonicznej dla inwestycji 

„Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”, w oparciu o Art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy 

Prawo zamówień publicznych – Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w związku z czym procedura wyłonienia 

wykonawców nie podlega przepisom Ustawy prawo zamówień publicznych i toczy się w oparciu o przepisy  

§ 3 pkt 5 Regulaminu postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej, niż 130 000 zł. 

netto, obowiązującym w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy z dnia 17 lutego 2021 r.  

 

 

Lokalizacja inwestycji: 

 

1. Inwestycja, której dotyczyć będzie Program funkcjonalno-użytkowy oraz Koncepcja architektoniczna jest 

zlokalizowana w Oleśnicy, w miejscu lokalizacji Szpitala w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1.  

2. Podstawowe dane dotyczące obiektu:  

a) powierzchnia terenu inwestycyjnego - ok. 3 100 m2 (działka nr 18/4 z obrębu Oleśnica), 

b) liczba kondygnacji naziemnych - 2. 

3. Inne istotne czynniki mające wpływ na treść PFU: 

a) woda z wodociągu miejskiego, 

b) ścieki do kanalizacji miejskiej, 

c) gaz z sieci miejskiej,  

d) energia elektryczna z sieci. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Koncepcji 

architektonicznej dla inwestycji: „Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy".  

 

2. Kody CPV: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 

3. Zakres prac będzie obejmować: 

3.1.  Złożenie wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego, wniosków o przebudowę i przyłączenie 

do sieci oraz niezbędnych wniosków związanych z uzyskaniem opinii oraz niezbędnym materiałów do 

prawidłowego opracowania PFU inwestycji. 
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3.2.  Wykonanie inwentaryzacji budynku istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3.3.  Opracowanie Koncepcji architektonicznej wraz z koncepcją zmiany w zakresie funkcjonalności 

organizacji ruchu, wynikającej z lokalizacji rozbudowy budynku. 

3.4.  Uwzględnienie niezbędnych miejsc postojowych w zagospodarowaniu terenu, wynikających  

z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3.5.  Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego: 

3.5.1. Budowę dwóch kondygnacji naziemnych w systemie modułowym*** opartym na konstrukcji 

stalowej, wraz z nowoczesnym wyposażeniem i zintegrowanym systemem rozbudowy 

umożliwiającym w przyszłości nadbudowę o dodatkową jedną kondygnację przeznaczoną na 

oddział i poradnie specjalistyczne w tym: 

Kondygnacji nr 1 (parter), która będzie przeznaczona na oddział ginekologiczny  

z pomieszczeniami pomocniczymi oraz na pracownię endoskopową. Oddział ginekologiczny 

powinien się składać z 9 sal dwułóżkowych, w tym 8 sal dwułóżkowych z jedną łazienką na 

dwie sale  (na cztery łóżka), 1 sala dwułóżkowa z jedną łazienką oraz 1 sala czterołóżkowa 

przeznaczona na obserwację pacjentek po operacjach, 

Kondygnacji nr 2 (I piętro), która będzie przeznaczona będzie na blok operacyjny z trzema 

salami operacyjnymi wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz centralną sterylizatornię, 

3.5.2. Rozwiązanie kwestii komunikacji bloku operacyjnego z poszczególnymi oddziałami szpitala. 

3.5.3. Wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych na II piętrze istniejącego budynku 

szpitala  polegających na adaptacji pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym na oddział 

patologii ciąży, składający się z 6 sal dwułóżkowych z jedną łazienką na dwie sale  (na cztery 

łóżka) wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. 

3.6.  Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego zawierającego komplet informacji, danych 

materiałowo-technicznych, wytycznych umożliwiających realizację przedmiotowej inwestycji  

w trybie zaprojektuj i buduj, zgodnie z: 

3.6.1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniami 

dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zadania inwestycyjnego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)   

tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

3.6.2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595). 

3.7.  Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego: 

3.7.1. Część opisową. 

3.7.2. Część informacyjną w formie i treści określonej w wymienionym Rozporządzeniu. 

3.7.3. Zapewnienie możliwości przyłączenia do istniejącej infrastruktury w zakresie mediów tj: 

woda, kanalizacja, gaz, energia. 

3.7.4. Załącznik w postaci wielobranżowej koncepcji projektowej, opracowanej w zakresie i 

zgodnie z przyjętymi założeniami. 

3.8.  Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego z załącznikiem: koncepcja jako źródło 

kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia w oparciu o obowiązujące zapisy ustawy PZP 

przetargu na wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

i realizacji na jej podstawie pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla wybudowania  

i oddania do użytkowania budynku szpitala.  

3.9.  Opracowanie Koncepcji architektonicznej zawierającej: 

3.9.1. Część opisową, w tym: opis założeń projektowych w zakresie podstawowych parametrów 

funkcjonalno - użytkowych obiektu oraz w zakresie rozwiązań materiałowo-budowlanych  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrwgaytgnrqg4zc4ytbonuwg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnrvha3di


 

 

i instalacyjnych, projektowane zagospodarowanie terenu i przyjęte rozwiązania projektowe 

powinny być zgodne z warunkami technicznymi, 

3.9.2.  Część rysunkową, w tym: projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) na aktualnej mapie 

zasadniczej, projekt koncepcyjny budynku w zakresie architektury i konstrukcji (rzuty  

i przekroje) w skali 1:100, zestawienie pomieszczeń wraz z ich powierzchnią, widok elewacji 

lub wizualizację budynku, 

3.10. Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) zawierającego wszystkie orientacyjne koszty 

związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności koszty: prac 

projektowych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego, robót rozbiórkowych, budowlanych, 

zagospodarowania terenu oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o: 

4.1.  Wymagania Zamawiającego w zakresie zrealizowania programu medycznego: 

4.1.1. w części rozbudowanej będą zlokalizowane: blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, 

sterylizatornia, oddział ginekologiczny pracownia endoskopii oraz pomieszczenia 

pomocnicze.     

4.2.  Wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań technicznych: 

4.2.1. Zamawiający wymaga, aby budowa nowego segmentu szpitala nastąpiła w systemie 

modułowym*** opartym na konstrukcji stalowej, wraz z nowoczesnym wyposażeniem  

i zintegrowanym systemem rozbudowy. 

4.3. Wymagania Zamawiającego w zakresie wizji lokalnej obiektów: 

4.3.1. W celu umówienia dogodnego terminu wizyty należy skontaktować się z kierownikiem 

technicznym Robertem Stach tel. 690  311 576, e-mail: r.stach@pzsolesnica.pl. W okresie 

pandemii, w wizji lokalnej ze strony Oferenta mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. 

4.3.2. Wizja lokalna będzie przebiegać z zachowaniem reżimów sanitarnych, jeżeli będą obowiązywać 

w dacie przeprowadzania wizji tj. maseczka na twarzy zakrywająca nos oraz usta, a także 

obowiązek zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami spotkania – odległość co najmniej  

2 metry.  

 

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

5.1.  Do 14 dni od daty podpisania umowy - złożenie wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego, 

wniosków o przebudowę i przyłączenie do sieci. 

5.2.  Do 45 dni od daty podpisania umowy - opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz 

ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów Inwestycji; 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu 

o Art. 108 Ustawy PZP, Zamawiający wymaga złożenia w tym zakresie na piśmie przez Oferenta 

„Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu”, stanowiącego Zał. Nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 

6.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

6.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

6.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 
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dysponuje głównym projektantem skierowanym do realizacji zamówienia, posiadającym 

uprawnienia budowlane* w specjalności architektonicznej do projektowania, który wykonał co 

najmniej 2 usługi opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego lub opracowanie 

dokumentacji projektowej dla obiektu użyteczności publicznej** spełniającego funkcję opieki 

zdrowotnej z blokiem operacyjnym, w technologii budownictwa modułowego o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2 000,00 m2 każdy. Zamawiający wymaga w tym zakresie wypełnienia 

„Wykazu doświadczenia zawodowego głównego  projektanta,  wyznaczonego  do  realizacji 

zamówienia”, stanowiącego Zał. Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

* uprawnienia budowlane: 

1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333, z późn. 

zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - 

Prawo budowlane, lub 

2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.,  

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (tekst jedn. - Dz.U. 2020 poz. 220, ze zm.), lub 

3) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej  

w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy cytowanej w ppkt 2, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(tekst jedn. - Dz.U. 2019 poz. 1117,zpóźn. zm.). 

** obiekt użyteczności publicznej - zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1065), jest to budynek 

przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 

uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

*** technologia modułowa - technologia wznoszenia budynków oparta o prefabrykowane 

moduły, czyli przestrzenne, trójwymiarowe (wolumetryczne) segmenty o stalowej konstrukcji 

nośnej. Moduły charakteryzują się dużym stopniem prefabrykacji tj. są produkowane jako 

fabrycznie gotowe elementy konstrukcyjne, które dostarcza się na miejsce i montuje jako 

duże elementy objętościowe lub jako istotne elementy budynku takie jak: całe pomieszczenia, 

części pomieszczeń lub oddzielne jednostki o wysokim poziomie użyteczności, takie jak toalety 

lub windy. Prace wykończeniowe na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych 

robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza 

wykonanie w zakładzie produkcyjnym. 

6.2.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych, lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

6.2.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ppkt 6.2.3, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający wymaga w tym 



 

 

zakresie wypełnienia „Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia” stanowiący Zał. Nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

6.2.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest  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. 

7. Wymagania ogólne co do treści oraz sposobu złożenia oferty i sposobu komunikacji: 

7.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według „Wzoru formularza oferty” stanowiącego  

Zał. Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i może ją złożyć w formie pisemnej (w wersji papierowej) 

lub w formie elektronicznej np. jako skan dokumentów wcześniej wytworzonych i podpisanych na 

wersji papierowej. W przypadku złożenia oferty pisemnie (w postaci papierowej) – oferta musi być 

podpisana przez osobę sporządzającą ofertę. W przypadku gdy oferta będzie w postaci elektronicznej 

(skan dokumentu lub plik elektroniczny w formie wypełnionego formularza ofertowego i niezbędnych 

innych dokumentów składających się na ofertę) która nie będzie miała widocznego podpisu, zostanie 

również uznana za ważną przez Zamawiającego, ponieważ Zamawiający uznaje, że samo przesłanie 

oferty pocztą elektroniczną umożliwiającą identyfikację nadawcy, ma znamiona oświadczenia woli   

o uzyskaniu zamówienia. Na etapie składania ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał sprawdzania 

czy oferty zostały podpisane przez uprawnione osoby do zaciągania zobowiązań finansowych. Jedynie 

na etapie podpisania umowy, nastąpi weryfikacja osób umocowanych do podpisania umowy.  

7.2.  Oprócz złożenia oferty Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila przy 

przekazywaniu następujących dokumentów:  

7.2.1. pytania Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego dotyczących treści niniejszego zapytania 

ofertowego,  

7.2.2. wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedzi wykonawcy, 

7.2.3. wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, w tym również w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny oraz odpowiedzi 

wykonawcy,  

7.2.4. informacji o poprawieniu w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapisami 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty  

i oświadczenia Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek,  

7.2.5. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

7.2.6. zawiadomienia o unieważnieniu postępowania.  

7.3.  W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że 

Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie 

od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (zapytania 

ofertowego), a w szczególności zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informację o zmianie 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie 

www.pzsolesnica.pl, w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe. 

7.5.  Zamawiający w toku badania ofert może zażądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych 

wyjaśnień w odniesieniu do złożonych przez nich ofert. Odmowa udzielenia wyjaśnień może 

spowodować dyskwalifikację Wykonawcy. Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia 

http://www.pzsolesnica.pl/
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powinny być udzielone na piśmie. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

7.6.  Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapisów w zapytaniu 

ofertowym. Zamawiający (Prowadzący postępowanie) może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. W przypadku udzielenia odpowiedzi Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 

stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie (zapytanie ofertowe)  

tj. www.pzsolesnica.pl, w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe. 

7.7.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia (zapytania ofertowego), a treścią  

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

7.8.  Zamawiający nie przewiduje: 

7.8.1. Wniesienia wadium. 

7.8.2. Zawarcia umowy ramowej. 

7.8.3. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

7.8.4. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8. Kryteria oceny ofert. Informacja o wagach punktowych, lub procentowych przypisanych do  

poszczególnych kryteriów oceny ofert, oraz informacja o wagach punktowych, lub  

procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

8.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans  

punktów w kryteriach: 

Nazwa kryterium  

Waga (%)  

Łączna cena ofertowa 

wartość brutto oferty (C) 100  

8.2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu, przy najniższej 

cenie oraz  przy takiej samej jakości przedmiotu zamówienia.  

 

9. Termin, miejsce i sposób składania ofert, inne informacje dotyczące składania ofert, procedura 

postępowania po wyborze oferty. 

9.1.  Oferty można składać w formie papierowej osobiście, przekazanej za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub firmy kurierskiej lub za pośrednictwem posłańca. Adres dostarczenia oferty: 

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica. 

9.1.1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@pzsolesnica.pl (zaleca się skan 

dokumentu podpisanego przez umocowaną osobę). 

9.1.2. Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (w przypadku oferty złożonej w wersji 

papierowej), lub data wpływu na skrzynkę e-mailową (w przypadku przesłania oferty pocztą 

elektroniczną). 

9.1.3. Termin składania ofert upływa w dniu 1.10.2021 r. o godz. 14:00. 

9.1.4. Oferty Wykonawców, którzy złożą oferty po terminie określonym w pkt. 9.1.3 nie będą 

rozpatrywane i w przypadku dostarczenia w formie papierowej zostaną zwrócone niezwłocznie 

Wykonawcy bez otwierania. 

9.2.  Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie  

internetowej informację dotyczącą kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

oraz informację o złożonych ofertach w terminie, zawierającą nazwę (firmę) wraz z adresem (siedzibą) 

Wykonawcy, a także informacje dotyczące cen ofertowych, 

9.2.1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informację  

o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej www.pzsolesnica.pl  

w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe. 

9.2.2. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną, lub 

faksem na numer i adres podany w formularzu ofertowym. 

http://www.pzsolesnica.pl/
http://www.pzsolesnica.pl/


 

 

9.2.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do  

zawarcia umowy w terminie i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu o wyborze  

najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem, że termin podpisania umowy nie może być krótszy, 

niż 3 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku, 

gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, wówczas umowa może zostać podpisana następnego 

dnia, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

9.3.  Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe  

dane, lub uchyli się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, wówczas  

Zamawiający skorzysta z prawa wyboru kolejnej najkorzystniejszej i ważnej oferty, bez potrzeby 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz bez potrzeby organizowania kolejnego 

postępowania. 

9.4. Przez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się przesłanie przez Wykonawcę informacji o tym 

fakcie, lub niestawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, a także 

niedostarczenie podpisanej umowy w wyznaczonym terminie. 

9.5.  W przypadku udzielenia zamówienia publicznego konsorcjum – Zamawiający przed podpisaniem 

umowy może żądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku 

Spółki cywilnej – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać złożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

 

10.  Podstawy uznania oferty za nieważną: 

10.1. Nieważna jest oferta Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę. 

10.2. Niezgodna z treścią zawartą w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym. 

10.3. Przedstawia nieprawdziwe informacje zawarte w formularzu ofertowym. 

10.4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

10.5. Złożona przez Wykonawcę który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

10.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

10.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych 

zmian w treści oferty. 

10.8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

10.9. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub wyjaśnień w sprawie 

podejrzenia rażąco niskiej ceny, lub wyjaśnienia potwierdzać będą rażąco niską cenę, lub 

wyjaśnienia nie będą zawierać wszystkich elementów zawartych w wezwaniu do złożenia wyjaśnień 

w sprawie „rażąco niskiej ceny”.  

 

11. Podstawy unieważnienia postępowania: 

11.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (w całości lub w części), jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

11.2. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

11.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

12. Istotne warunki umowy.  
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12.1. Wykonawca, który wygrał postępowanie będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

12.2. Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają żadnym negocjacjom. 

12.3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z podpisanej z nim umowy na osobę 

trzecią. 

12.4. Zamawiający nie udziela zaliczek w żadnej formie.  

12.5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po wykonaniu umowy, na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w oparciu o podpisany 

protokół odbioru usługi. 

12.6. Dniem zapłaty jest dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

12.7. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia:  

12.7.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia, maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku – z powodu 

przyczyn losowych, których Wykonawca lub Zamawiający nie mógł przewidzieć, ani im 

zapobiec. 

12.7.2. Wszelkie zmiany spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając  

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany umowy nie przekroczy 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

12.7.3. Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 

12.7.4. W przypadku zmian unormowań prawnych dotyczących zmiany urzędowej stawki podatku 

VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia  

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Płatności będą się odbywać  

z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

12.7.5. Wykonawcę któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

12.7.6. Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

12.7.7. W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

i mających charakter zmian nieistotnych. 

12.7.8. Zmiana w sposobie spełnienia świadczenia, lub zakresu świadczenia może nastąpić  

w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), lub innych chorób zakaźnych na zasadach 

określonych we wzorze umowy, 

12.8. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiących podstawę zmian do umowy stanowią uprawnienia 

Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

12.9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

13. Lista podpisanych dokumentów i oświadczeń, wymaganych od Wykonawcy:  

1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

2) Formularz ofertowy. 

3) Wykaz doświadczenia zawodowego głównego  projektanta,  wyznaczonego  do  realizacji zamówienia. 

4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 



 

 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. 

5) Wzór umowy. 
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