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Poznań, 10.06.2021 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/05/2021 
 

W związku z potrzebą wykonania robót budowlanych zwracamy się z prośbą o przedstawienie 
oferty handlowej zgodne z poniższym zapytaniem ofertowym: 
 
Zamawiający 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Fundacja Miłosierdzie 
ul. Rynek Wildecki 4a  
61-546 Poznań 
KRS 0000007384,  
NIP 7792149022 
Adres strony www: www.krancowa10.pl 
(dalej: „Zamawiający”) 
 

2. Tytuł projektu i numer projektu 
„Budowa magazynu żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości 
Wierzenica” realizowanego w ramach Program priorytetowy nr 2.1.1 „Racjonalna 
gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu 
odpadów dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
3. Tytuł zamówienia 

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia pod nazwą: „Budowa magazynu żywności i 
płodów rolnych wraz z wyposażeniem oraz dociepleniem istniejącego budynku w 
miejscowości Wierzenica”. 

4. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu żywności i płodów rolnych wraz z 
wyposażeniem oraz dociepleniem istniejącego budynku w miejscowości Wierzenica w 
formule zaprojektuj-wybuduj. 
 
A. Zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego płodów rolnych i 

żywności, a także wyposażenie niniejszego obiektu w chłodnię.  
Obiekt zlokalizowany zostanie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34/28 w 
Wierzenicy (gm. Swarzędz), do którego prawo do dysponowania posiada 
Zamawiający. Efektem końcowym całego zadania będzie powstanie w pełni 
funkcjonalnego obiektu, uzbrojonego we wszystkie niezbędne media i gotowego do 
użytkowania przez Zamawiającego, wraz z oddaniem obiektu do użytkowania, tj. 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakres przedsięwzięcia dotyczy rozwoju 
infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. W 
ramach zadania obejmującego swoim zakresem rzeczowym budowę magazynów 
wraz z ich wyposażeniem, Wnioskodawca planuje budowę magazynu żywności i 
płodów rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Wierzenica. Zapytanie w tym 
zakresie dotyczy etapu I (opisanego w PFU), zaplanowanych do zrealizowania przez 
Fundację zadań w tym zakresie. Obejmuje on budowę hali magazynowej nr 1 z 
dokiem przeładunkowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o 
powierzchni ok. 750 m2 wraz z chłodnią o powierzchni do 100 m2, która pozwoli na 
przechowywanie pozyskanej żywności w odpowiednich warunkach i tym samym 
pozwoli na zmagazynowanie części żywności. Hala będzie jednonawowa 
o wymiarach (szer. x dł.) 21,0 x 36,0 m. Wysokość użytkowa hali w świetle konstrukcji 
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nie mniejsza niż 4,50 m, natomiast w okapie ok. 5,70 m. Po zrealizowaniu powstanie 
budynek magazynowy z wydzieloną częścią z pomieszczeniem socjalnym i węzłem 
sanitarnym, chłodnią wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną. Budynek będzie 
pełnił funkcję magazynową. Będą w nim magazynowane produkty spożywcze (płody 
rolne i pozostała żywność). Wewnątrz budynku zaprojektowano podział na część 
socjalną, w której będzie znajdowało się jedno pomieszczenie socjalne z węzłem 
sanitarnym, chłodnia oraz część magazynowa. Produkty spożywcze będą docelowo 
magazynowane na 3 poziomach składowania (dostosowane do palet o wadze 1,5 
tony).  
Na etapie projektowym należy uwzględnić wszystkie warunki geologiczne wraz 
z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi 
przepisami oraz normami. 
 
W związku z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych na wszystkich wejściach do budynków i komunikacji nie mogą 
znajdować się żadne stopnie ani progi. W części socjalnej konieczne jest 
zaprojektowanie toalety dla tych właśnie osób oraz miejsc postojowych przed 
budynkiem, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
tego obszaru. Cała działka docelowo będzie musiała być ogrodzona. Utwardzone 
ciągi pieszo - jezdne z oznaczeniem miejsc postojowych muszą być odpowiednio 
oświetlone, a tereny zieleni uporządkowanej uzupełnione o nasadzenia. 
Nawierzchnie utwardzone projektuje się z kostki betonowej.  
 

B. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie również docieplenia i zmiana 
sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na magazynowy 
z zastosowaniem płyt warstwowych wraz ze wzmocnieniem istniejących ścian 
nośnych budynku. Projekt powyższych zmian powinien być spójny architektonicznie 
i stylistycznie z projektem planowanego magazynu. 
 
W zakres robót wchodzą prace na obiektach położonych na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską, w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić te kwestie przy projektowaniu oraz zobowiązany jest do uzyskania 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń a prace będą wykonywane przez 
osoby posiadające niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje wymagane 
przepisami prawa.  

 

C. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz 
normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w 
ramach zawartych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. 

D. Zamawiający wskazuje, iż przy szacowaniu wartości zamówienia przyjął, iż 
wynagrodzenie za prace projektowe związane z budową nowej hali a także 
dociepleniem i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku nie przekroczy 
2,5 % całkowitego wynagrodzenia. 

E. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać 
prace, zawiera dokumentacja stanowiąca załączniki do niniejszego zapytania 
(będące jego integralną częścią), na którą składa się: 

a. Program funkcjonalno - użytkowy na potrzeby budowy nowego budynku 
magazynowego (w części dotyczącej wszystkich prac projektowych i 
budowlanych związanych z etapem I, obejmującym budowę hali magazynowej 
nr 1 z dokiem przeładunkowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
o powierzchni ok. 750 m2 wraz z chłodnią o powierzchni do 100 m2 
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b. Inwentaryzacja istniejącego budynku gospodarczego. 
c. Założenia projektowe dot. docieplenia istniejącego budynku gospodarczego 
d. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
5. Harmonogram (termin) realizacji zamówienia. 

5.1. 9 miesięcy od podpisania umowy – docieplenie i zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego na magazynowy; 

5.2. 18 miesięcy od podpisania umowy - na wybudowanie nowego magazynu. 
 

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
6. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

6.1. Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Zapytania. 

7. Wiedza i doświadczenie 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia. 
7.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 

a. min. 1 robotę budowlaną dotyczącej budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 
obiektu kubaturowego, na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków; znajdujących się w strefie konserwatorskiej lub będących wpisanych 
do gminnej kartoteki zabytków w systemie zaprojektuj-wybuduj o wartości nie 
mniejszej niż 2.000.000,00 (dwa miliony) zł brutto 

b. min. 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem termomodernizacji na 
budynku użyteczności-publicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 
(pięćset tysięcy) zł brutto  

Za wykonane roboty budowlane należy rozumieć roboty budowlane zakończone 
podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w 
walutach obcych Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień 
podpisania Protokołu odbioru robót. 

7.3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonego przez wykonawcę 
oświadczenia (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do 
Zapytania) oraz dowodów potwierdzających, że roboty wskazane w Wykazie robót 
budowlanych zostały wykonane należycie (np. referencje). 

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać 
ww. warunek udziału w postępowaniu łącznie. 

8. Potencjał techniczny 
8.1. Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Zapytania. 
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9. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia. 
9.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:  
a. minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej doświadczenie 
zawodowe jako inspektor nadzoru/kierownik budowy przy realizacji robót 
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, w 
zakres których wchodziły prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków i posiada kwalifikacje wymaganie przepisami 
prawa w szczególności, te o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; min. 5 letnie doświadczenie kierownika 
budowy w pełnieniu funkcji; osoba ta musi się wykazać pełnieniem funkcji 
kierownika budowy na min. 3 roboty budowlane dotyczące budowy, 
przebudowy, rozbudowy, remontu obiektu kubaturowego, na obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków; znajdujących się w strefie 
konserwatorskiej lub będących wpisanych do gminnej kartoteki zabytków 
w systemie zaprojektuj-wybuduj; 

b. minimum 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

c. minimum 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.   

d. będzie dysponował projektantami w specjalnościach: architektonicznej; 
konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej. Min. 5 letnie 
doświadczenie każdy z projektantów. Architekt musi się wykazać min. 
3 dokumentacjami wykonanymi, na obiektach zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków; znajdujących się w strefie konserwatorskiej lub będących 
wpisanych do gminnej kartoteki zabytków w systemie zaprojektuj-wybuduj. 

9.3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonego przez wykonawcę 
oświadczenia (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania).  

9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać 
ww. warunek udziału w postępowaniu łącznie. 

 
10. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

10.1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia minimum 2 000 000 zł. 

10.2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
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11. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
11.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Zapytania); 

b. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 
braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Zapytania), 

c. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i podmiotów, na 
rzecz których roboty zostały wykonane oraz wartości (zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania); 

d. Dowody potwierdzające, że roboty wskazane w Wykazie robót budowlanych 
zostały wykonane należycie (np. referencje); 

e. 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 6 do Zapytania; 

f. Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli 
dotyczy; 

g. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy – jeśli 
dotyczy. 

h. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego, 

11.2. Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu podpisane 
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania). 

11.3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie 
oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być 
składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. 

11.4. Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w powyżej należy sporządzić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale (rozumianego również jako 
skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie pisemnej albo 
w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym).  

11.5. UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 3 do Zapytania – Istotne 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia.  
Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści 
tych załączników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt sfinansowany ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium oceny. Ocena i badanie ofert. 
 
12. Kryteria oceny ofert. Informacja o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu 
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny. 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
 

(A) Cena - waga kryterium 60 %; 
(B) Okres gwarancji - waga kryterium 10 %; 
(C) Termin zakończenia docieplenia i zmiany sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na magazynowy – waga 10%; 
(D) Termin zakończenia budowy nowej hali – waga 20%. 

 
   Zastosowane wzory do obliczenia punktowego ofert.  

          W kryterium - cena  (A) 
                                Pmin            
   A  =   ----------    x 100  
                             Pn 

 
            A  – liczba punktów przyznana ofercie 

  Pmin – cena oferty minimalna brutto 
  Pn     - cena badanej oferty brutto 

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
           

W kryterium  - Okres gwarancji (B) 
W zależności od zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji oferta 
otrzyma następującą ilość punktów (B): 

             1. okres gwarancji   36 m-cy   (minimum)       -    0  pkt  
             2. okres gwarancji   48 m-cy                           -   50  pkt 
             3. okres gwarancji   60 m-cy                           -  100 pkt 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji na przedmiot zamówienia 
Zamawiający uzna, że będzie to minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, z kolei wpisanie 
okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy spowoduje uznanie, że udzielono gwarancji 
na okres dłuższy, ale punktacja przyznana zostanie jak dla gwarancji na okres 60 
miesięcy.  
Wpisanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty jako niezgodnej z Zapytaniem ofertowym. 
Wpisanie okresu mieszczącego się między 36 a 60 miesięcy, ale innego niż 36, 48 lub 
60 miesięcy, spowoduje uznanie, że udzielono gwarancji na ten okres, ale punktacja 
zostanie przyznana jak dla gwarancji krótszej punktowanej, najbardziej zbliżonej do 
gwarancji udzielonej.     
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych 

          
W kryterium  - Termin zakończenia docieplenia i zmiany sposobu użytkowania budynku 
gospodarczego na magazynowy  (C) 

W zależności od zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu zakończenia 
docieplenia i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy 
oferta otrzyma następującą ilość punktów (C): 
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             1. termin     9 miesięcy   (max)               -   0  pkt  
             2. termin  8 miesięcy                           -   50  pkt 
             3. termin  7 miesięcy                           -  100 pkt 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wpisze terminu Zamawiający uzna, że będzie to 
maksymalny termin 9 miesięcy, z kolei wpisanie terminu krótszego niż 7 miesięcy 
spowoduje uznanie, że zamówienie zostanie wykonane w tym terminie, ale punktacja 
przyznana zostanie jak dla terminu na 7 miesięcy.  
Wpisanie terminu dłuższego niż 9 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako 
niezgodnej z Zapytaniem ofertowym. 
Wpisanie okresu mieszczącego się między 7 a 9 miesięcy, ale innego niż 7,8,9 miesięcy, 
spowoduje uznanie, że wskazano taki termin wykonania, ale punktacja zostanie 
przyznana terminu dłuższego punktowo, najbardziej zbliżonego do wskazanego terminu.     
Wykonawca podaje termin w liczbach całkowitych. 

 
W kryterium  - Termin zakończenia budowy nowej hali magazynowej (D) 
W zależności od zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu zakończenia 
budowy nowej hali magazynowej oferta otrzyma następującą ilość punktów (D): 

             1. termin    18 miesięcy  (max)               -    0  pkt  
             2. termin    16,5 miesiąca                       -   50  pkt 
             3. termin    15 miesięcy                          -  100 pkt 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wpisze terminu Zamawiający uzna, że będzie to 
maksymalny termin 18 miesięcy, z kolei wpisanie terminu krótszego niż 15 miesięcy 
spowoduje uznanie, że zamówienie zostanie wykonane w tym terminie, ale punktacja 
przyznana zostanie jak dla terminu na 15 miesięcy.  
Wpisanie terminu dłuższego niż 18 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako 
niezgodnej z Zapytaniem ofertowym. 
Wpisanie okresu mieszczącego się między 15 a 18 miesięcy, ale innego niż 15; 16,5; 18 
miesięcy, spowoduje uznanie, że wskazano taki termin wykonania, ale punktacja 
zostanie przyznana terminu dłuższego punktowo, najbardziej zbliżonego do wskazanego 
terminu.     
Wykonawca podaje termin w liczbach całkowitych. 

 
 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie  -  W 
                                W = A x 0.6 + B x 0.1 + C x 0,1 + D x 0,2 
 
13. Sposób obliczenia ceny 

13.1. Na potrzeby oceny ofert wykonawca powinien wskazać: 
13.2. Cenę netto oraz brutto wraz ze wskazaniem stawki podatku VAT za wykonanie 

Przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu wraz z 
załącznikami w złotych.  

13.3. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu ofertowym 
(Załącznik nr 1): Wpisać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na 
warunkach określonych w Zapytaniu wraz z załącznikami.  

13.4. Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie daniny publiczne oraz obligatoryjne 
składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, podatek VAT – jeśli dotyczy, a 
także wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu i załącznikach do niego oraz 
koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z ich realizacją. 

13.5. Cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 
Zapytaniu wraz z załącznikami należy podać w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 
prowadzone będą w złotych polskich. 

 
 



Projekt sfinansowany ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Termin składania ofert 
14. Termin składania ofert. Otwarcie ofert 

14.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do 01.07.2021 roku do godz. 
15:00. 

14.2. Oferta zostanie uznana za złożoną w dniu i godzinie jej wpływu do miejsca 
składania ofert określonego poniżej. 

14.3. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert określonym w Zapytaniu. 
14.4. Otwarcie ofert będzie miało charakter niejawny. 

15. Miejsce i sposób składania ofert 
15.1. Oferty należy składać: 

a. w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej - pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl albo 

b. w postaci oferty sporządzonej w formie elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pocztą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej: sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl albo 

c. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego 
 
16. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Imię i nazwisko: Szymon Nowak 
E-mail: sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl 
Telefon: 61 835 68 67 

17. Termin związania ofertą 
17.1. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie 30 dni. 
17.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
17.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 
18. Badanie oferty. 

18.1. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 
od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający 
może także żądać wyjaśnienia bądź uzupełnienia załączników do oferty. 

18.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19. Odrzucenie oferty. 
19.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści Zapytania - z zastrzeżeniem pkt 18.1., chyba 
że wykonawca nie zgodzi się w wyznaczonym terminie na dokonanie 
zmiany; 

b. jest sprzeczna z przepisami prawa lub nieważna na podstawie odrębnych 
przepisów. 

c. oferta zawiera rażąco niska cenę. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli 
jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. 
Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym 
przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, 
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

19.2. Oferta odrzucona nie będzie uwzględniania przy ocenie ofert. 
 

mailto:sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl
mailto:sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl
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Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 
20. Wykluczenie z postępowania. 

20.1. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności: 

a. jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów prawa, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 

- 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. 

b. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku 
podstaw do wykluczenia określonych w Zapytaniu. 

20.2. Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za 
odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie. 

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia 
21. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
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21.1. Z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, 
zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

21.2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy 
z Zamawiającym, Zamawiający będzie miał prawo do podpisania umowy 
z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 

21.3. Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do Zapytania. 
21.4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści 

umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych poniżej. 
21.5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści 

umowy w sprawie zamówienia w przypadkach: 
a. zmiana osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w ramach 

zamówienia, w szczególności w przypadku niezdolności wyznaczonej osoby 
do kierowania robotami budowlanymi z jakiejkolwiek przyczyny przez okres 
przekraczający 2 tygodnie, jeżeli nowe osoby również będą spełniały 
wymagania określone w warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn 
od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu; w takim 
przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od 
wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy oraz o czas trwania ich następstw; 

c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy 
zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą 
konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres 
przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie 
mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim 
przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

d. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), 
grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni 
przy zawarciu umowy; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą 
określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem 
danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem 
uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu umowy; 

e. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących 
zasad dofinansowania projektu; w takim przypadku Zamawiający i 
wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 
przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 
zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego; 

f. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na 
potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne 
wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: (i) o 
charakterze od nich niezależnym, (ii) którego nie mogli przewidzieć przed 
zawarciem umowy, (iii) którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, (iv) której nie można 
przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. 
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W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W 
takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić 
zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem 
dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej; 

g. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, będzie możliwa w przypadku: (i) zmiany 
obowiązującej stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi 
zmiana stawki dla robót budowlanych objętych zamówieniem, a wykonawca 
zaoferował cenę uwzględniającą podatek VAT, wynagrodzenie brutto 
zostanie zmniejszone lub zwiększone o kwotę równą różnicy zmiany stawki 
podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty budowlane, których w 
dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano), (ii)zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za 
pracę, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę.  
Zmiany, o których mowa powyżej, mogą zostać dokonane ze skutkiem nie 
wcześniej, niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. 
zmiany. W przypadku zmian, o których mowa powyżej, wykonawca 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w 
związku ze zmianą ww. przepisów, z powołaniem się na stosowne przepisy, 
z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w 
tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

h. zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na utrzymanie lub 
użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność 
przedmiotu Umowy; 

i. zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznej wykonaniu i 
odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, 

 zaproponowanie przez Wykonawcę innego rozwiązania 
technologicznego wykonania zaprojektowanych robot 
pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem zaakceptowania 
przedmiotowego rozwiązania przez projektanta, 

 koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 
Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu Umowy; 

j. z uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w realizacji 
Umowy:  
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 na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie 
wykonywania robót mogą być dokonywane zmiany technologii 
wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja 
wykonania robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 
zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty 
weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji w takim przypadku obciążają 
Wykonawcę, 

 w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi 
potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z Umowy 
Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie 
dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich 
wykonania, 

 w przypadku jeśli wystąpi korzystna lub konieczna dla realizacji 
obiektu zmiana technologii realizacji zadania polegająca na zmianie 
sposobu wykonania zadania i wykonania robót zamiennych, których 
wykonanie nastąpi z zachowaniem norm, standardów i parametrów 
określonych w niniejszej umowie i Zapytaniu lub redukcji ilości robót,  

 jeżeli wykonanie robót, o których mowa powyżej skutkować będzie 
przedłużeniem terminu realizacji Umowy, to Strony ustalą nowy 
termin realizacji Umowy uwzględniając czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian i wykonanie przedmiotowych robót; 

 
k. nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywania zamówienia nie było 

możliwe lub wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości 
w spełnieniu świadczenia. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

l. zaistnienia okoliczności lezących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 
płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi, które nie były możliwe do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

m. zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność 
wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów 
mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 
Wszystkie postanowienia pkt 21.5. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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Dodatkowe warunki 
22. Wyjaśnianie treści Zapytania. Zmiana Zapytania  

22.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. 
22.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego w terminie 
umożliwiającym udzielenie odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert. 

22.3. Treść wyjaśnień, bez podawania źródła zapytania, Zamawiający opublikuje na 
swojej stronie www 

22.4. Zamawiający może dokonać zmiany treści Zapytania, w tym Załączników do 
Zapytania, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. 

22.5. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający uwzględni w opublikowanym 
Zapytaniu.  

22.6. Jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach. 

23. Unieważnienie postępowania 
23.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (zamknięcia 

bez wyboru oferty) bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia 
postępowania wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem 
Zamawiającego. 

24. Informacja o wyniku postępowania 
24.1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje w ten sam sposób, 

w jaki opublikowane zostało Zapytanie. 
25. Wadium  

25.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych polskich 00/100) 

25.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert 
w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu na rachunek bankowy nr: 44 1140 2004 0000 3902 7823 4318, 
b. gwarancjach bankowych, 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

25.3. W przypadku wadium niegotówkowego (gwarancja bankowa lub gwarancja 
ubezpieczeniowa) Wykonawca winien oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium dołączyć do oferty - dokument ten nie będzie stanowił części 
oferty i zostanie zwrócony wykonawcy po zakończeniu postępowania. Z treści 
złożonego dokumentu wadium musi jednoznacznie wynikać: 

a. zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie 
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 
że zaistniały okoliczności, uprawniające do zatrzymania wadium zgodnie 
z kodeksem cywilnym bez konieczności potwierdzenia tych okoliczności, 

b. termin obowiązywania wadium, który nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą, 

c. miejsce i termin zwrotu dokumentu wadium. 
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25.4. W przypadku wadium pieniężnego Wykonawca winien wnieść kwotę wadium 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium 
pieniężnego w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek 
bankowy Zamawiającego tj. data uznania rachunku Zamawiającego. Na poleceniu 
przelewu należy podać tytuł przelewu: ,,Wadium przetargowe – Zapytanie 
ofertowe nr ZO/1/05/2021" oraz podać informację o numerze rachunku 
bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wadium. Do oferty należy 
załączyć dowód wniesienia wadium.  

25.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

25.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

25.7. Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

25.8. Jeżeli wadium wniesione będzie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę. 

25.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
Zapytaniu i ofercie, 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
26.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

26.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według 
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach tj: 
- pieniądzu; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

26.3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

26.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 
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26.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego w mBANK: 44 1140 2004 0000 3902 7823 4318;  
tytuł przelewu: Zabezpieczenie w postępowaniu na: „Budowa magazynu żywności i 
płodów rolnych wraz z wyposażeniem oraz z dociepleniem istniejącego budynku w 
Wierzenicy”;  

26.6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być 
dostarczone w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

26.7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

26.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia 

26.9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

26.10. Wypłata, o której mowa wyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   

26.11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej 
kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia. w przypadku nieprzedłużenia 
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy 
niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

27. Oferty częściowe. Oferty Wariantowe. 
27.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
27.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć całego 

zakresu określonego w Zapytaniu. 
27.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 
Postanowienia dotyczące danych osobowych 
28. Postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

28.1. Informacje ogólne 
28.1.1 Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych   
Administratorem danych osobowych zawartych w zapytaniach, ofertach lub umowach, 
które są związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa magazynu żywności i płodów 
rolnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Wierzenica w formie dotacji ze środków 
NFOŚiGW będzie Fundacja Miłosierdzie (KRS: 0000007384).   
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W związku z tym, że przedsięwzięcie jest realizowane w związku z dotacją ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, wszelkie dane osobowe zbierane w związku 
z realizacją przedsięwzięcia mogą zostać przekazane NFOŚiGW jako odrębnemu 
administratorowi danych osobowych lub instytucji, która przetwarza dane na jego 
polecenie. NFOŚiGW realizuje obowiązek informacyjny w formie dokumentu 
znajdującego się na końcu niniejszej informacji. 
 
W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z inspektorem ochrony danych: 
Cezary Sadowski 
iod@rodo.pl 
Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań 
 
28.1.2. Skargi, wnioski i zapytania   
Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu z inspektorem 
ochrony danych przed złożeniem wniosku lub skargi — gwarantujemy, że dołożymy 
wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.  
 
28.1.3. Prawa osoby, której dane dotyczą   
Mają Państwo prawo do:  

• żądania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,   

• dostępu do swoich danych osobowych,   

• sprostowania Państwa danych osobowych,   

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania niektórych danych,   

• a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora.  

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

28.1.4. Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych   
Podstawowe przepisy regulujące przetwarzanie Państwa danych osobowych zawarte są 
w Rozporządzeniu 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 dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), szczególnie w rozdziałach I-III.  
Przywołując powyższe rozporządzenie używamy skrótu „RODO”.  

28.2 Informacje szczegółowe — zasady przetwarzania poszczególnych danych 
osobowych   
28.2.1. Kontakt i przyjmowanie od Państwa zapytań  
Jeśli skorzystają Państwo z zaproponowanych form kontaktu w celu złożenia 
jakiegokolwiek zapytania, będziemy przetwarzali podane przez Państwa dane osobowe 
w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania.  

Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja naszego prawnie uzasadnionego 
interesu polegającego na komunikowaniu się z osobami kierującymi do nas wszelkiego 
rodzaju sprawy i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby 
z zakresu przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym w odpowiednim momencie 
powiadomieni.  

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania 
naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) podmioty 

mailto:iod@rodo.pl
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świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi związane z ochroną 
danych osobowych lub prawne.  

Dane będą przetwarzane przez czas załatwiania sprawy, a później mogą zostać 
zachowane na czas, w którym w wysokim stopniu prawdopodobne jest podjęcie sprawy 
na nowo. Zwykle trwa on od 2 do 5 lat — w zależności od charakteru sprawy. 

Składanie ofert, udział w przetargach i zawieranie umów 

Składając oferty i biorąc udział w przetargach podają Państwo dane osobowe, które 
przetwarzamy na podstawie: 

a) tego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) — w przypadku 
danych osób fizycznych składających oferty lub zawierających na tej podstawie 
umowy; 

b) naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego 
na wykonaniu czynności wynikających z praktyki gospodarczej i przepisów prawa 
związanych z realizacją danego przedsięwzięcia i wynikającymi z niego 
procesami przetargowymi — w przypadku danych Państwa reprezentantów, 
personelu i innych osób, których dane podają Państwo z zgłaszanych ofertach 
i umowach, a także w przypadku wszelkich innych względem punku (a) danych, 
jak również danych z punktu (a) zachowanych po zrealizowaniu zawartych 
umów; 

c) naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego 
na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami — w przypadku 
wszelkich danych z punktów (a) oraz (b). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

Dane zbierane są w celu wyłonienia najlepszej oferty, zawarcia umowy zgodnie 
z zapytaniem ofertowym oraz rzetelnego udokumentowania realizacji przedsięwzięcia 
i rozliczeniu go. 

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania 
naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) podmioty 
świadczące usługi pocztowe, 3) podmioty świadczące usługi związane z ochroną 
danych osobowych, prawne, doradztwa itp. 4) odbiorcy ogłoszeń w przetargach, 
w których biorą Państwo udział. 

Przypominamy, że rozliczając projekt dane możemy przekazać NFOŚiGW. 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas, który wyznaczamy uwzględniając: 
a) trwanie konkursu ofert, a później czas realizacji umowy, jeśli zostanie zawarta,  
b) upływ terminu na rozliczenie przedsięwzięcia oraz związany z nim obowiązek 

przechowywania dokumentacji, 
c) przedawnienie ewentualnych roszczeń. 

Nie przekazujemy Państwa danych do kraju trzeciego i nie wykorzystujemy danych do 
profilowania. 
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