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Warunki przetargu nr 1/ZAZ/2020  

prowadzonego na podstawie art. 701 - 705 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1145) 

na wykonanie prac remontowych pomieszczeń na potrzeby działalności rehabilitacyjno – usługowej 

Zakładu Aktywności Zawodowej 

 

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO   

Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Olszewskiego 21 

25-663 Kielce  

NIP: 9591952262 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność 

Zakładu Aktywności Zawodowej. Pracami objęte będą pomieszczenia zlokalizowane na 

pierwszym piętrze oraz klatka schodowa budynku przy ul. Mielczarskiego 45. Pomieszczenia 

wymagają wykonywania remontów polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie 

zmieniających funkcjonalności obiektu, w zakresie: 

- ścianek działowych i nośnych 

- kominów wentylacyjnych i przywrócenie prawidłowego  funkcjonowania wentylacji, 

- instalacji elektrycznej, 

- instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- systemu ciepłej wody użytkowej, 

- systemu centralnego ogrzewania, 

- tynków tradycyjnych i z płyt kartonowo-gipsowych, gładzi szpachlowej, 

- sufitów podwieszanych, 

- posadzek oraz podłóg, 

- malowania ścian, 

- drzwi wewnętrznych. 

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

3. Szczegółowy zakres prac zawiera Projekt Budowlano Wykonawczy remontu części budynku 

usługowego z przeznaczeniem na potrzeby działalności rehabilitacyjno – usługowej Zakładu 

Aktywności Zawodowej stanowiący Załącznik nr 1a oraz Przedmiar robót – remont klatki 

schodowej  stanowiący Załącznik nr 1b do niniejszego postępowania. 

4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

dostawami i ewentualnym montażem, kosztami transportu i ubezpieczeniem.  

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził wizję 

lokalną i sprawdził stan techniczny budynku oraz zapoznał się z zakresem prac przed złożeniem 

oferty. Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość stanu 

faktycznego mających wpływ na zakres realizowanego zamówienia. 
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6. Zamawiający wymaga, aby prace remontowe prowadzone przez Wykonawcę  

przebiegały w sposób niewpływający na prawidłowe funkcjonowanie placówek znajdujących  się 

w budynku. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnień w tym zakresie  

z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy i Hostelu dla Osób Uzależnionych od 

Alkoholu. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie przedstawił wszelkie niezbędne atesty, 

certyfikaty, inne dokumenty i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.  

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC obejmującą wszystkie 

ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem 

budowy rozszerzoną o szkody spowodowane przez niego lub podwykonawców w toku 

wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które 

ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót budowlanych oraz 

szkody spowodowane błędami producenta. 

9. Zlecenie określonej części zadania podwykonawcom jest możliwe.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenia terenu inwestycji, za szkody  

wyrządzone podczas prowadzenia prac oraz ewentualne wypadki wynikające z działania  

lub zaniechania ze strony Wykonawcy. W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca  

odpowiada za szkody oraz wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców  

oraz osób, którym powierzył wykonanie zadania. Zamawiający ma prawo zgłosić się  

bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia podpisał Wykonawca  

i nie musi zgłaszać się bezpośrednio do podwykonawcy 

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia  

20 listopada 2020 r.   

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:  

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia; 

c) Przeprowadzili wizję lokalną i sprawdzili stan techniczny budynku oraz zapoznali  

się z zakresem prac remontowych przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można 

przeprowadzić po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o jej terminie w dni robocze  

w godzinach między 8:00 a 16:00; 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zadania 

wterminie. 

2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są przedstawić: 

a. pisemną ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do warunków przetargu; 

b. kosztorys z wyszczególnieniem kosztów przewidzianych materiałów budowlanych i podziałem 

na podstawowe zakresy robót; 
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c. aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez 

Pełnomocnika - pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy; 

d. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie 

skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 3 

e. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik 
nr 3 

f. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 

3 do Warunków przetargu; 

g. oświadczenie, że Wykonawca nie został wpisany do KRD lub innego rejestru długów; 

h. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2; 

3. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza akceptację bez zastrzeżeń dokumentacji 

przetargowej oraz załączników. Złożenie oświadczeń lub dokumentów o treści niezgodnej ze 

stanem faktycznym może skutkować odpowiedzialnością kamą z art. 297 kodeksu karnego 

(wyłudzenie zamówienia). 

 

5. DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO WYKONAWCĘ. OFERTY WSPÓLNE. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Organizator nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych, częściowych ani wariantowych. 

6. KRYTERIA OCENY OFERTY. OPIS KRYTERIÓW. 
Kryteria oceny: 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: cena 

brutto - 100% 

Sposób oceny: 100 punktów otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej według wzoru: 

C = 
  

  
 x 100  

C – ilość punktów dla kryterium  

CN – najniższa oferowana cena  

CR – cena oferty rozpatrywanej 

 
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

 

1. Zachowując środki ostrożności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ofertę 
należy przesłać drogą elektroniczną na adres: oferty@nadziejarodzinie.org.pl do dnia 
17.09.2020 r. do godziny 10:00, w jednym zwartym pliku. 

2. W temacie maila należy umieścić zapis: „Przetarg nr 1/ZAZ/2020” 
3. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

mailto:oferty@nadziejarodzinie.org.pl
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4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się 
datę jej wpływu na skrzynkę e-mail. 

5. Organizator nie przewiduje publicznego otwarcia ofert 
6. Przewidywany termin rozpatrzenia oferty – 4 dni robocze od zakończenia przyjmowania 

ofert. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub 
zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. 

8. Załączniki  

Załącznik 1a: Projekt Budowlano Wykonawczy remontu części budynku usługowego  

z przeznaczeniem na potrzeby działalności rehabilitacyjno – usługowej Zakładu Aktywności 

Zawodowej 

Załącznik 1b: Przedmiar robót – remont klatki schodowej 

Załącznik 2 – Formularz oferty 

Załącznik 3 – Oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik 4 – Wzór umowy 

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

  ...........................................................         
  miejscowość i data       

Pieczęć i podpis Zamawiającego  
lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

Zamawiającego 


