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Rzeszów, dn. 06.03.2020 r. 

Zapytanie ofertowe nr 02/POIR/CBR/2020 -  

Wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego  

Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA – cz. II  

(wykonanie części sanitarnej – ETAP I)  

 

ZAMAWIAJĄCY:  

W związku z realizacją projektu  pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-
0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa 
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, 
Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw zapraszamy do 
złożenia oferty. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-

2020, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 

tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z 

danych nakładów  i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 

celów. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

2. Nazwa zamówienia: Wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach utworzenia Centrum Badawczo-

Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA – cz. II (wykonanie części 

sanitarnej – ETAP I)  

3. Kod CPV: 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (składająca się z projektu wykonawczego 

oraz przedmiaru robót), które stanowią załączniki do przedmiotowego zapytania. 

UWAGA: Zakres niniejszego zapytania obejmuje część zakresu pozwolenia na budowę zgodnie z DECYZJĄ NR  

AR.6740.55.37.2018.IB55 z dnia 10.07.2018 r. 

Zmiana do Decyzji pozwolenia na Budowę nr znak: AR.6740.55.11.2015.IB55 z dnia 07.05.2015r., 
AR.6740.55.45.2017.IB.55 z dnia 07.07.2017r., AR.6740.55.5.2018.IB55 z dnia 23.02.2018 r.,AR.6740.55.37.2018.IB55 
z dnia 10.07.2018r. dla inwestycji pn. Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego wraz z 
przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach 60/7, 60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/9, 60/3 obręb 
211 i 1778/13, 1837/2 obręb 207 położonych w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej 15A wraz z infrastrukturą techniczną 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz 
użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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4. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

projektową, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, 

polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną, w sposób umożliwiający odbiór poszczególnych elementów inwestycji. 

5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały 

wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń 

służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego 

producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na 

cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim 

przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą 

producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących 

do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają 

określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do 

założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.  

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Rozpoczęcie: W dniu podpisania Umowy z Wykonawcą.  

2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 30.06.2020 r.  

3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w projekcie umowy. Okres obowiązywania 

gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i 

podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: Gwarancja. 

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW 

ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie 

znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji; 

Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2. 

1.2 posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem upływu ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy w tym okresie – co 

najmniej trzech prac sanitarnych o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda; 

Weryfikowane na podstawie załącznika Wykaz posiadanego doświadczenia.  

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym: 

- dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi (branża 

sanitarna rurowa) bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia sanitarne na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga ponadto, aby osoba spełniająca przedmiotowy 

wymóg, wskazana przez Wykonawcę w ofercie brała udział w realizacji umowy, zawartej w wyniku 

przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanej w ofercie osoby na 

inną, posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równoważne w stosunku do osoby wskazanej w 

ofercie. 

Weryfikowane na podstawie załącznika Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. 
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2. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. 

3. Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej 

formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem może skutkować odrzuceniem oferty 

dotkniętej ww. brakami i oferta taka nie będzie podlegała ocenie. 

4. Za wyjątkiem oświadczeń, pozostałe dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność 

z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. 

Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako 

kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego 

ofertę. 

5. Przed złożeniem oferty zalecana wizja lokalna.  

IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z 

OFERTĄ 

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

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

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien przedłożyć 

odpowiedniki dokumentów wymienionych w pkt. 2. powyżej, zgodne z miejscowym prawem, a jeżeli nie wydaje się 

dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania, stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

5. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania, stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego Zapytania. 

6. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. 

7. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. 

8. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 6). 

9. Zaakceptowany poprzez jego parafowanie wzór umowy o roboty budowalne, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 

zapytania. 

10. Opłacona polisa OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w ofercie.  

11. Kosztorys ofertowy - kosztorys opracowany przez wykonawcę na podstawie przedmiaru załączonego do niniejszego 

zapytania metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) w 

wersji papierowej. 

12. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. 

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA): 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

I. Cena - 80% 

II. Okres gwarancji - 20% 
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Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny oraz gwarancji. 

2. Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej 

przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

Najniższa cena netto oferty 

Cena =     x 80 

Cena netto oferty ocenianej 

 

Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 80 punktów. 

 

3. Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty licząc od daty odbioru końcowego 

robót będą przyznawane zgodnie z podaną niżej punktacją: 

- okres gwarancji 84 miesiące - 20 pkt 

- okres gwarancji 72 miesiące - 10 pkt 

- okres gwarancji 60 miesięcy – 0 pkt 

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych w Projekcie umowy.  

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach. 

Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy 

niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji. 

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin 

gwarancji będzie krótszy aniżeli 60 miesięcy – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium okres gwarancji wynosi 20 punktów. 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  

5. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen 

ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu 

Zamówienia. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie 

ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. 

8. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli: 

• oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 

• oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.  

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie papierowej w jeden z niżej wymienionych sposobów:  

- za pośrednictwem poczty,  

- za pośrednictwem kuriera,  

- złożona osobiście na adres: 

Makarony Polskie SA 

ul. Podkarpacka 15a 

35-082 Rzeszów 
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2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Dostawcy, adresem Zamawiającego 

oraz dopiskiem  

„OFERTA do Zapytania Ofertowego nr 02/POIR/CBR/2020  

Nie otwierać przed 23.03.2020 godz. 09:45” 

 

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 23.03.2020 do godziny 9:00.  

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie 

decyduje data stempla pocztowego). 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.03.2020 o godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego 

 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA 

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. 

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem IV niniejszego Zapytania. 

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być 

wypełniona w sposób czytelny. 

4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. 

5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana. 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym 

do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów 

8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 

9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych 

niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia. 

10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania 

lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania 

dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na 

sfinansowanie zamówienia.  

12. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia 

postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 

sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień lub 

uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

IX. INFORMACJE NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających. 

X. IINFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
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powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

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

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle 

obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. 

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie 

on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu. 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w 

imieniu Zamawiającego jest Pan Robert Madera; e-mail: r.madera@makarony.pl , telefon: +48 601 987 603.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. 

3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: zapytanie@makarony.pl 

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, pod 

warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu co najmniej 3 dni robocze od terminu 

na składanie ofert. 

5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej 

zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronach które używane były do upublicznienia zapytania, oraz 

zawiadomi uczestników postępowania. 

6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą 

podlegały nowemu terminowi. 

XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 

Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących przypadkach: 
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych 

Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy; 

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; 

d) zmiany umówionego zakresu robot w przypadku uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej 

opis przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i 

wynikającego z tych zmian zakresu finansowego, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających 

z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.  

mailto:r.madera@makarony.pl
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie 

pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków. – zał. nr 2. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 3. 

4. Wykaz posiadanego doświadczenia – zał. nr 4. 

5. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – zał. nr 5. 

6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Zał. nr 6. 

7. Projekt umowy – zał. nr 7.  

8. Projekty wykonawcze oraz przedmiary robót. 

 

 

 
  


