
 

Gliwice, dnia 06.06.2017 r. 
 
 

Zamawiający: 
W.S.O.P. Sp. z o.o. 
ul. Pszczyńska 306 
44-100 Gliwice 
NIP: 6311002010 
e-mail: przetargue@wsop.pl 
tel. 32 332 49 30 
 
 
Kod CPV: 
CPV 45 00 00 00 - 7 - roboty budowlane 
CPV 45 00 00 00 - 8 - przygotowanie terenu pod budowę  
CPV 45 00 00 00 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  
CPV 45 30 00 00 -0 - roboty instalacyjne w budynkach  
CPV 45 40 00 00 - 1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45 31 00 00-3 - roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie: 
http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.wsop.pl/ 

 
Wersja po zmianie nr 1 dokonanej w dniu 14 czerwca 2017 r. Zmienione fragmenty 
zaznaczono kolorem czerwonym.  

 
OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 2 

Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego WSOP 
 
W związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0204/15 pt.: „Wzrost 
konkurencyjności Firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez uruchomienie Centrum Badawczo 
Rozwojowego”, przewidzianego do dofinansowania ze środków POIR w ramach konkursu nr 
2.1/1/2015, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, oś 
priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 
B+R+I”, zwanego dalej „Projektem”, Zamawiający ogłasza niniejsze zapytanie ofertowe. 
 



 

I. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Budowa budynku Centrum Badawczo Rozwojowego o łącznej pow. całkowitej 

1.988,96m2, w którym prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych 
konstrukcji urządzeń do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych 
oraz ich obsługi i napraw, doskonalenia metod wytwarzania urządzeń, prowadzenia badań 
dotyczących zwiększenia trwałości produkowanych urządzeń, rozwoju metod oceny stanu 
technicznego samochodów, prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej w 
zakresie nowych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdów. Budynek Centrum 
Badawczo Rozwojowego zostanie wybudowany w Knurowie przy ul. Dworcowej na 
działkach nr 2169/2 i 2169/3.  
Zakres zamówienia obejmuje: 
a) budowę budynku wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi z 

wyjątkiem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej; zakres 
zamówienia nie obejmuje również zagospodarowania terenu wokół budynku, tj. 
parkingów, utwardzeń terenu, zieleni i zjazdów na drogę publiczną; 

b) wykonanie projektów wykonawczych, jeśli Wykonawca uzna to za konieczne lub 
potrzebne; 

c) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej 
(płyta CD) – 2 egz.; 

d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

Zamawiający poza niniejszym zamówieniem wykona instalacje kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. parkingi, utwardzenia terenu, 
zieleń i zjazd na drogę publiczną, a także instalację sprężonego powietrza w terminie 
umożliwiającym Wykonawcy złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie całego 
obiektu. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 
1) Projekt Budowlany z grudnia 2016 r., wykonany przez trimm architekci Bartosz Stupiński 

ul. Einsteina 8/1, 43-100 Tychy oraz decyzja nr 58/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. wydana 
przez Starostę Gliwickiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 
na budowę: „Centrum Badawczo Rozwojowe Firmy W.S.O.P. w Knurowie”. – załącznik 
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

2) Przedmiary robót budowlanych i instalacyjnych – załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia – dotyczące następujących zakresów: 



 

a) Roboty Budowlane 
b) Branża „Instalacje elektryczne” 
c) Branża „Ogrzewanie i klimatyzacja” 
d) Branża „Instalacja Wentylacji” 
e) Branża „Instalacja WOD-KAN” 
f) Branża „Instalacja Gazowa” 
g) Branża „Technologia Kotłowni” 

W powyższych przedmiarach została opisana założona przez Zamawiającego technologia 
wykonania robót budowlanych, a także wskazano materiały budowlane i elementy 
wykończeniowe poprzez podanie konkretnych nazw handlowych lub nazw producentów albo 
poprzez podanie rodzaju tych materiałów. Wykonawcy mogą zgłaszać Zamawiającemu 
propozycje wszelkich zmian w powyższym zakresie, tj. dotyczących technologii wykonania 
robót budowlanych oraz nazw handlowych, nazw producentów lub rodzajów materiałów. 
Propozycje powinny zawierać opis proponowanej zmiany technologii lub konkretną nazwę 
handlową lub nazwę producenta albo konkretny rodzaj materiałów, wraz z podaniem nazwy 
przedmiaru robót i pozycji, których dotyczą. Treść proponowanych zmian powinna w miarę 
możliwości odpowiadać treści zapisów zawartych w przedmiarach. Propozycje powinny 
zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres: przetargue@wsop.pl do dnia 19 czerwca 2017 
r. do godz. 24:00. Zamawiający sukcesywnie, nie później niż do dnia 21 czerwca 2017 r. 
udostępni w sposób opisany w pkt VII ust. 1 niniejszego Zapytania Ofertowego treść 
zaproponowanych zmian wraz z decyzją, które z nich akceptuje jako zamienne i równoważne 
wobec rozwiązań przewidzianych w powyższych przedmiarach. Wykonawcy w składanych 
ofertach będą mogli zaproponować wykonanie robót zgodnie z opisem zawartym w 
powyższych przedmiarach, albo zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
rozwiązaniami zamiennymi i równoważnymi. Zastrzega się jednak, że każdy wykonawca 
spośród wszystkich możliwości musi wybrać jedno rozwiązanie dla danego zakresu robót – 
oferty wariantowe nie są dopuszczalne. Wykonawcy, którzy zaoferują wykonanie robót z 
rozwiązaniami zamiennymi lub równoważnymi zobowiązani są do wskazania w ofercie 
zakresów tych robót poprzez wypełnienie zestawienia robót zamiennych i równoważnych, 
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty.  
W przypadku niezgłoszenia przez wykonawców żadnych propozycji rozwiązań zamiennych 
lub równoważnych, a także w przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje żadnej z 
przedstawionych propozycji, obowiązują technologie wykonania robót a także materiały 
budowlane i wykończeniowe opisane w powyższych przedmiarach. W takim przypadku 
Zamawiający ogłosi tą informację w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. 
 
 



 

3.Zamówienie winno zostać zrealizowane w następujących terminach: 
1) Stan surowy zamknięty budynku – do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2) Zakończenie wszystkich robót budowlano-montażowych – do dnia 30 czerwca 2018 r. 
3) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do dnia 30 września 2018 r. 
 
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz informacja na temat zakazu powiązań 
osobowych i kapitałowych wykonawców z zamawiającym 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki: 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem 
zamówienia 

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
3) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową. 

 
2. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie będącym przedmiotem 
zamówienia [pkt 1.1)] spełnia wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie, 
wykonał w sposób należyty w całości co najmniej trzy roboty budowlane polegające na 
budowie budynku przemysłowego o wartości co najmniej 3.000.000 zł brutto każdy. 
 
3. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia [pkt 1.2)] spełnia 
wykonawca, który dysponuje osobą lub osobami mogącymi wykonywać funkcje: 

1) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy na budowie co najmniej jednego obiektu w postaci 
budynku przemysłowego lub przemysłowo-biurowego łącznie z uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie tego budynku 

2) kierownika branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowanymi w branży instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

3) kierownika branży instalacji elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania 
robotami w branży instalacji i urządzeń elektrycznych.  

Wykonawca może wskazać albo jedną osobę, która będzie posiadała wszystkie ww. 
uprawnienia, albo więcej osób, byleby łącznie posiadały one wszystkie uprawnienia, z 
zastrzeżeniem, że uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy musi spełniać w 
całości jedna osoba. 
 



 

4. Warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej [pkt 1.3)] spełnia 
wykonawca: 

1) który w okresie dwóch ostatnich pełnych lat obrotowych przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie 
osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 6.000.000 zł/rok 
obrotowy; w przypadku gdy okres działalności jest krótszy niż 12 miesięcy 
kalendarzowych wykonawca musi wykazać się przychodem w kwocie 6.000.000 zł z 
całego tego okresu; 

2) który nie posiada zaległości z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, 
zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

3) wobec którego nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do 
którego nie ogłoszono upadłości/likwidacji oraz nie zachodzą przesłanki do 
ogłoszenia upadłości. 

 
5. Weryfikacja spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 
następujących dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie 
będącym przedmiotem zamówienia [pkt 1.1)] Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia zgodnego z wzorem zamieszczonym w formularzu oferty wykazu robót 
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
krótszym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą 
być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane; 

2) w celu potwierdzenia faktu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia [pkt 1.2)] Wykonawca zobowiązany jest do złożenia uprawnień 
budowlanych posiadanych przez te osoby, wydanych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, 

3) w celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej 
[pkt 1.3)] Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

a) sprawozdań finansowych za okres wskazany w pkt 4.1) - w przypadku gdy 
sporządzenie sprawozdania jest dla Wykonawcy obowiązkowe, a w przypadku 



 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, 
podatkowej książki przychodów i rozchodów za ten okres lub innego dokumentu 
potwierdzającego wysokość przychodów, do sporządzania którego wykonawca jest 
zobowiązany na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; jeśli 
wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania jakiegokolwiek z dokumentów, o 
których mowa powyżej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o osiągniętych 
przychodach zgodnie ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) oświadczenia, że wobec wykonawcy nie wszczęto postępowania o ogłoszenie 
upadłości/likwidacji, nie ogłoszono upadłości/likwidacji oraz nie zachodzą przesłanki 
do ogłoszenia upadłości zgodnie ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty. 

 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie złożonych przez niego 
dokumentów i oświadczeń jedynie w celu usunięcia wątpliwości w zakresie odnoszącym się 
do oceny spełniania przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 
potwierdzenia prawdziwości oświadczeń Wykonawcy. W tym samym zakresie i celu 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia dodatkowych dokumentów, którymi 
dysponuje dany Wykonawca, przy czym dokumenty te nie mogą zmieniać lub uzupełniać 
oferty złożonej przez Wykonawcę. 
 



 

6. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
lub bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 

Weryfikacja braku powiązań kapitałowych i osobowych nastąpi na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy zgodnego ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty oraz na podstawie 
informacji dotyczących Zamawiającego posiadanych przez Zamawiającego we własnym 
zakresie. 
 
7. Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca, który: 
1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 
2) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

3) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
8. W przypadku gdy o zamówienie ubiegać się będzie wspólnie dwóch lub więcej 
Wykonawców składają oni jedną wspólną ofertę, przy czym: 

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności 
opisanych w pkt 6 i 7, 

2) warunek, o którym mowa pkt 1.1) musi spełniać w całości co najmniej jeden z nich – 
wiedza i doświadczenie poszczególnych Wykonawców w zakresie będącym 
przedmiotem zamówienia nie podlega łączeniu,  



 

3) warunki, o których mowa w pkt 1.2) i 1.3) muszą spełniać wszyscy Wykonawcy 
łącznie – w tym zakresie odpowiednie wymagania podlegają łączeniu i poszczególni 
wykonawcy nie muszą ich spełniać w całości, 

4) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.3) lit. b), c) i d) oraz w pkt 6 
zobowiązany jest złożyć każdy Wykonawca, a pozostałe dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 5.1), 5.2) i 5.3) lit. a) – ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy 
powołują się na spełnianie danego wymagania udziału w postępowaniu – stosownie 
do treści złożonej przez nich wspólnej oferty. 

 
III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi: 
 
1) kryterium „Cena” – „C” waga punktowa 80 pkt 
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto. 
Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: 
C  = 80 x Cn/Cb, gdzie: 
C – liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Cena”  
Cn – cena netto najtańszej oferty 
Cb – cena netto badanej oferty 
 
2) kryterium „Termin realizacji” – „T” waga punktowa 15 pkt 
Kryterium to dotyczy końcowego terminu realizacji zamówienia wskazanego w ofercie 
polegającego na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami: 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.06.2018 r. - T = 15 pkt 
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.07.2018 r. - T = 10 pkt  
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.08.2018 r. - T = 5 pkt 
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.09.2018 r. - T = 0 pkt 

 
3) kryterium „Przedłużony okres gwarancji” – „P” waga punktowa 5 pkt 
Kryterium to dotyczy zaproponowanej długości przedłużonego okresu gwarancji w stosunku 
do okresu podstawowego wymaganego przez Zamawiającego wynoszącego 60 miesięcy  
i będzie oceniane na następujących zasadach: 

 wydłużenie okresu gwarancji ponad 60 miesięcy – P = 5 pkt 
 wydłużenie okresu gwarancji od 49 do 60 miesięcy – P = 4 pkt 
 wydłużenie okresu gwarancji od 36 do 48 miesięcy – P = 3 pkt 



 

 wydłużenie okresu gwarancji od 24 do 35 miesięcy – P = 2 pkt 
 wydłużenie okresu gwarancji od 12 do 23 miesięcy – P = 1 pkt 

 
Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zgodnie ze 
wzorem: 
O = C + T + P  
 
W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, Zamawiający 
wybierze ofertę korzystniejszą, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat. W celu 
ustalenia, która z ofert jest korzystniejsza w powyższym zakresie Zamawiający będzie oceniał 
następujące kryteria na zasadzie spełnia/nie spełnia. Kryteria te będą oceniane w podanej 
kolejności: 
1) Wyposażenie zaplecza socjalnego budowy w urządzenia zasilane energią elektryczną w 

klasie energetycznej nie niższej niż A+, 
2) Stosowanie przez Wykonawcę komunikacji elektronicznej i przesyłanie dokumentów 

drogą elektroniczną,  
3) Stosowanie przez Wykonawcę dla dokumentów papierowych wydruku dwustronnego. 
Kryteria te będą oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym w formularzu oferty. Brak w ofercie informacji odnośnie punktów 
1), 2) lub 3) w części lub w całości nie powoduje nieważności oferty, ale będzie uznany za 
równoznaczny z nieposiadaniem przez Wykonawcę opisanych w tych punktach wymagań. Za 
spełnienie każdego z wymagań Wykonawca otrzyma po 1 punkcie. 
 
IV. Wymagania w stosunku do ofert 
 
Formularz oferty zawierający wszystkie wymagane elementy został ustalony w załączniku nr 
3 do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać w formie pisemnej, papierowej. Oferta 
powinna zawierać wszystkie elementy określone w tym wzorze z zastrzeżeniem że: 

1) Cenę całkowitą należy podać w kwocie netto, kwocie brutto oraz odrębnie należy 
podać kwotę podatku VAT, 

2) Kalkulacje cen dla poszczególnych zakresów rzeczowych prac budowlanych należy 
podać w kwotach netto, przy czym suma tych kwot musi być równa całkowitej cenie 
netto, 

3) Termin realizacji zamówienia w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie musi 
zostać podany poprzez wskazanie konkretnej daty dziennej, do której pozwolenie to 
zostanie uzyskane – chodzi o datę w której orzeczenie o pozwoleniu na użytkowanie 
stanie się ostateczne, 



 

4) Wydłużony okres gwarancji musi zostać podany w miesiącach kalendarzowych, 
5) Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 45 dni, 
6) Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

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

7) Załączniki wymagane do oferty powinny zostać złożone w oryginale albo w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy; w przypadku oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej 
wykonawców każdy z nich potwierdza za zgodność z oryginałem składane przez 
siebie dokumenty, 

8)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy musi zostać złożone w oryginale. 
Oferty niespełniające wskazanych wyżej wymagań zostaną odrzucone. 
 
V. Termin i miejsce składania ofert 
 
Podmioty zainteresowane realizacją zamówienia prosimy o składanie ofert w siedzibie 
Zamawiającego lub o przesłanie ich na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 
w dniu 03.07.2017 r. o godz. 16:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie 
nie będą brane pod uwagę. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
uniemożliwiających zapoznanie się z treścią bez ich otwarcia, z napisem: „Oferta na budowę 
budynku Centrum Badawczo Rozwojowego”. 
 
VI. Wymagania stawiane Wykonawcom co do sposobu realizacji zamówienia. 
 
Wszelkie wymagania stawiane Wykonawcom odnośnie sposobu realizacji zamówienia 
wynikają z niniejszego ogłoszenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące w szczególności sposobu wykonywania i odbioru robót, 
organizacji placu budowy, właściwości użytych wyrobów, materiałów budowlanych i 
urządzeń, właściwości sprzętu i maszyn budowlanych oraz środków transportu, bhp, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony własności prywatnej i publicznej – zawiera projekt umowy 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 
Zamawiający zwraca uwagę, że w projekcie umowy przewidziano obowiązek 
Wykonawcy posiadania przez cały okres jej realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę nie mniejszą niż 
2.000.000 zł. 
 
 



 

VII. Informacje dodatkowe 
 
1. Dokumenty, o których mowa w pkt I.2 oraz ogłoszenie Zamawiającego dotyczące 

zaproponowanych rozwiązań zamiennych i równoważnych wobec rozwiązań 
przewidzianych w przedmiarach, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego, w związku z tym ich udostępnienie uzależnione jest od 
przesłania przez Wykonawcę skanu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Skan ten 
należy przesłać na adres: przetargue@wsop.pl. Po przesłaniu tego oświadczenia 
Wykonawca otrzyma pocztą elektroniczną link z możliwością pobrania tych dokumentów 
w odpowiednim formacie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych. 
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść niniejszego 

zapytania ofertowego i w razie potrzeby przedłużyć termin do składania ofert. 
5. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować ofertę. 
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem 

umowy, bez podawania przyczyn. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez 
wyboru jakiejkolwiek oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą w przypadku gdy cena tej oferty będzie przekraczała 
wysokość kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

8. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający nie 
przewiduje istotnych zmian umowy za wyjątkiem zmian przewidzianych w jej treści.  
W treści umowy zawarte zostały również klauzule umożliwiające jej wcześniejsze 
rozwiązanie. 

9. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców 
którzy złożyli oferty oraz poprzez umieszczenie tej informacji na wskazanych na wstępie 
stronach internetowych Zamawiającego i Bazy konkurencyjności, na których 
upublicznione zostało niniejsze Zapytanie Ofertowe. 

10. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu 
w terminie do 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy z najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem.  

11. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 
Zapytania Ofertowego i załączników przesyłając pytania na adres e-mail: 
przetargue@wsop.pl. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego zostaną zamieszczone 



 

na wskazanych na wstępie stronach internetowych Zamawiającego i Bazy 
konkurencyjności, na których upublicznione zostało niniejsze Zapytanie Ofertowe. 

12. Osobą do kontaktu w sprawie ogłoszenia i zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 
Izabela Białkowska-Cichoń, tel. 32 332-49-30, e-mail: przetargue@wsop.pl. 


