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lll,

zaęąd Nódów zarcdówei Zfu eząt .żołędnica Sp z oo.żsedzjbaWZołędńcy4] 63900
Raw cz (zamawiający), zaprasza olercńtóW do żlóż€n]ź ófeny W pżetarlU n eoqr.n cżonym na
Wykonan e pón]że] określónych pEc budowlanyclr

l, PRżEDMpTaMóWENlA:
] prżedńioleń żańówenia est kompl€ksowe wvkonane roból

zakżewie" 63-910 Mi€]ska Górka.
2. zakreś rze.żawy robót okeŚl. kośżlolyś "Ślepy (pżedmar

.óczoa)- 9.ano ią(/ _a]a.z.i l , do <o" ń J,,

], &dan e ńa eźy Wykońać W okes e od 19,04,2022l, do 22,07.2022l
2 Doo-9zaa s ę (po .zlodn el L z zaaę,ić ę /rj,ei,e,/.,o/oocze(,e p,a, p,zez

3, Temi. lealzac]i ńoże żoślać Wydłuźony na Wnosek Wykonawcy inweslyc]i ]eżei
plżycżynąopóź. eń będążdażenia atmosf€ryczne Utrudniające poslęp prac

oxREsGwARANcJl: mń mum 36 m es]ęcy (pód ega ocen e puńklow€j)

TERM|Ń PŁArNoścll m ń mum 30dn od\tYslawenia faklury(podl€ga oc€nie pu.ktowei)

1, W poslępowani! mogą ucż€stniczyć lyko oferenc któuy pobraisWż W sedzbe
spólki, bądż pżez śrońę lvw llb olżym.l jądrogąmaioWą

2 oleny na eży plzygotować na ubwopalć!óformulazof€ńóW} slanow ący żalą.żn k
nr 2 do nini€jszej spec}łikac]i, ofeńy Wińny zna]dowaó sę W zańknętych kopedach
zewnęlżna: opatrzona adresem Żamawa]ąceoo ż adnolacją .Nie otwierać pżed
1a.a2.2o22l. qodz. 12.00 ońz,iewnętzn. opalrzonanlolóWkień|,,Budowasilosuw
zakżewie - al2022" zaa ela a.a nażwę adr€s olerenta

3 olelenl moż€ żwrócić się na piśńie do żamawa]ąceao o Wy]aśn enie zapisów W slwż
nepóżne)|ż'7 dn przed Uplylvem teminu skłźdańć oa€ń

4 ośoba uplawń]onl do kontaklowana się z ofelentań udzeania wyjaśń]eń w
kwesliaclr merylorycznych zbigniew Dworeckl (Prezes zażądu),

5, w pżypadku wnieseńa zapylańa dotycżące§o postępowańia Żafraw.jącyopubikuF
treśó Wy]aśnień na rM żoledni.a p

6 w uzasadnionych przypldkaclr przed uplylveń terńińu składańia oferi zamawający
może żmody,ikować keść doklmentóW składająćych s ę na s Wż Każda Wprowadżońa
zmiana stan e sę częśc ą specylikacj

7 W ceu Ufroźlwenia oierenloń uwżg|edniena olrżymanych Wy]aśneń w
pżygolóWanych ófeńach !b Wprowadż€nia W nich żmian, zamawiający nóże
pżedlużyć lermin składan a ofeń

8 oieńę na eży zloźyó w śekret4acie zoka iżowanym W siedżibie żamawiającego lj W
Hadów zarcdo\]ą z\Ń eęąt ,zolędnica' sp, z o,o, W żołędnicy nr 41 63_900 RaW cz,

9 Temń śkładania ofen upłtea WdnU 1o,o2,2o22 r, o qodzinie 12@
10 of€ńy otrzymane pŻez ż.mawiająceao po termjnie składania pozostanąbez ofueran a,
1] każdy oferent prz€dslawa lyko]ednąofeńę dotycżącą pżedm otowego adan a
]2 Nie dopuszcza sieskladania oled eęś.iowvch

s pec yli kacja d la zadenie

'Budowa silosu w żakżewie ń a dż. 351h" |1]2022)
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Wybrany wkónawu żabówjążany będzje pżedlazyć żaśwjadczenie

2) oból rocżny oferenla W roku poprz€dnm wynósłminimum 0,5 - klotnośćWańośc

w celu pólwiefulzeni. ńjńiejszeqó warunku, polen.jalni wkon.wc, zobowiązani są
pŻedlazyć ośwjadczene
3) Pos adać śodkifnansowe W Wysokośc co naimnie] polowy Wańości ofeńy brltto

lub pGiadać zdolność kr.dylową w Wysokości połowy wańości obrty brutto.
w celu patwierdzenla hjńie]szegó wafuńku Wkónawc! zóbówiązańi są pżedlóżyć

13,Zlożona oferta olżyma nume. dentrł k cyjny,
]4,żaeca ś]ę aby oferenl zgromadż]l Wsżeke infórmac]e, któr€ moqą być konedne do

plżygolowana ofety a &laszcża zapoznalsięze stanem obi€kiow
]5, ofeńę na eży spożądzić W ]ężyku po śk m, na p]śmie w spósób lfuały ofeńa W]nna

być podp]sana prżeż oler€nla ]Ub Upoważnionego pżedstawiciela ofeleńla.
]6 Wszvslk e slronv ofeny Wraz z załEen kafriWińńy byc ponum€róWan€ iparafowane
]7 Do oleńy na eźy zalącżyć następu]ące doklmćnty

])Akluahy ódps z właściwego rejeslru ub aktuańe zaśWadcżenie o wpisie do
ew]deńc]i dzialańoścj gospodar-e] śW]adczące źe oferent ]est uprawniońy do
wyslępowana w obroce prawnym, potw edżające Że ploli dżialana oferenta
odpowada proliowi roból objęlych postępowani€m olaż Wskazujące osobę
uprawn ónądó dokon!ryania czynnościprawnych w iń eń u ofeleńla Dokumenl mus
byó Wystawony ne Wcześńejń ż 3 ńieś a.e prżed upływem lerm n! składan a of€ń

2)Akluane zaśWadcżene ż WłaśćWego UrzędU skarboweqo i UrżędU Gminy o
n]ezaleqan U z U]szcżan em podatkóW (Wystawone ńje wcześniejń z 3 m es ące prżed
Upłłveń le.ńińu skladan a obn)

3) Kosztorysy of€nowe spouądżone na podstawi€ Wykazu rcbót sl.ńow ącyclr żaĘ*nik
Nr 1 do sWZ Kośzloryś ńaeźy spolżalz Ó W We6]i ceńowe] ł loczyn iiość
]ednóslek dó Wykońana iUslaone] ceny ża jednostkę obmarową{np, m2 100x13,34
żl), wersja cenowa kosźorysu będzie slańowk żałącżńik do umowy w &iązku ż
lJY -,e-ożebycpżeżofe,e |Jz9),7e7on9 ólo ,e9\ d

4) DoWód Wn es]en a Wad Um
5)Dopusżcza sę moż Wość przedłożen a kopiWW dokuńentóW polwerdzonych pźez

UWAGA] brak jakiegok. Wiek ż Wyże] wymienonych dokuńentóW Ull złożen e dok!ńeńtu W
n ewłaścwei fomie. np niepośwadcżone] ża zgodnośó z oryanalem kserokopi spowoduje
oduucene oferty zlażenrc pż.z oferenta falśz}lvych lub slwie.dzających neplawdę
dokuńeńlów. abońeżetenych oświadczeń powoduje wyk ucżen e ofer€nta żpóslępówania

13 Wvkónawca mus sp€ln ać następu ace warunk dodalkowe:
1) W okrese ostalnch 5lat, a ]eźe okres plowadżen]a dżała noŚci]€st krótśży 10w

lym okresi€. Wykonał co na]mniejdwa żamóWenia odpowada]ące zakr€s€m (siosy,
obiekly inwentarski€ ) ] m n mum połowie wańości robót stanowiących pżedńo(

W celu pólwierdzenia waalnku oferencl zobowązanl są pżedlażyć wykaz laból \|

z banku w ciągu 14 dhipa pódpBanlu uńówy pód ryqareń unieważńjehń uńówy

pos adać Gwalancję ubezpieczeniową należytego Wykonania, ]ako zobowązanie
gwaranla do źaplacen a okreś o.ej kwoly w raże n ewykonania bądź nienależylego
wykónania zobowiązań Wyn ka]ących zzawańe] Umowy

w @lu palwielL]zehia ńńlejżego wa lnąu wblary wkóńaŃa zabawiąza.y będzle
plzedlóżyć pżed po.1pisanien unow koDie GwaEncii lDb ośwjadcżenie o oalawńcl dó

,' Posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę
ubeżo ecżenia mnmum 1000 000 zl,
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w cefu pat\ierdżena niniejszeqa warunku, Wbralry lLykanawca żóbafuiążany będzje
pźedlóżyć pżed padpsahleń uńówy kópię pólis! lub óświa.lczeńle ó gotówaścida jel
zawada w ciągu 11 dni pó pollpjsaniu |nov i jej okazańja. pad rygareń
unieważnlen6 umawy

r9 Walukiem plżysląp]eń a do pżelargu iesl Wn esien e wad Um W Wysokośc]50,000,00 żl
(p ęćdżi€s ąt lys ęcy zloty.h), klóre n. eży ! śc ć do dnE lo,o2 -2a22 | d. gadzny 11@
w iorme penięŻne] of€renl klÓry chce WńieŚi Wadiuń W ńne] nŻ pienięzna.
dop!śżQone] pżepsańi uslawy forme, powinien o lym fak.ie powladomć
żamawa]ącelo na trzy dni przed datą]ego Wneś€na ofercnt Wńoszący wadum W
pienądżU, W]nen puekażaó ]e na rachunek bankowy żamawjającego tj Hodowli
zarodowei zwieuąt ,,zołęd.ica" sp, z o,o. w zołędnicy nr 41, 63-900 Rawicz W
banku PKo sA o nr g7 1240 1T47 1111 0010 6072 9443 zokeśenem lylulu Wplaty
.wAD]uM: ,Budówa si]os, w zakż€wie na dz, 357/1" ofena, która ne będze
zabeżpeczona dopuszcza ną formą Wadium zosIanie prz€z żamawającego Uznana ża
nićWażnąiódżucóńa

20 Dyspozyc]e w zakrese łlolu Wadum da oferentóW których oleny ne zoslaną
lvybrane zlńawi.jący pżekaże w ciągu tlzech dn] @bo*yclr od daly podpsańa
Umowy z oferentem klÓreao of€ńa zoslani€ prży]ę(a

2l Dyspozyc]ę w zakrese zwrotu wadlm d]a ofefenta którego oferla zostane Wybrana
zańa\Ńlają.y pżekaże Ń ciag| llżech dń robocżych od daly podp sań l uńowy pżez
od5-ćiv,iP,ó ó /ób./pię .ó,ó J.Jlóqó]J]ó J i.L o^J

22 ofeleńl któlelo oferta zoślane lz.ana za na]kouystne]sżą tmc wadlm Wmz ż
odselkam n! lżecz żamawa]ąc€go ]e2e
a) odmóW podpisania Umowy na Warunkach okreś onych w olerc _ą

b) n e WijÓśl zabezp eczei a n.l€żylego Wykonana umowy
c) zawarce Umowyslało sę ni€moż W. zprzycżyn eżących po stron e oferenla

23 oferenl ńoże wplowadzi zńańy lub wyćolac zloźońą of€ńę pod warunkem Że
ż.maw.]ący olrżyma psemne powadomigne o wplowadzeńu żńai ub o Wycof.ńu
ofedy prżed tefminem składan a of€n okreś onym W pkl 9 Powadomien e W nno być
opleczętowane dostalczon€ w zamk|ęte]. zapeczęlowanej kop€rce z napsem
okleśonym W pki V2 óznaćzóne] dodalkowo napisem,żil ANA' lub.WYcoFANlE'

24, of€rent n e może dokonać zm an ]Wycofać ofeny po Uplylv e term nU składania ofeń
25 zqńawia)ą.y pópla,Ń ocżyw ste ońyłk W tleści oleny za zgodą olerenta ńi€ dotyczy

oferowanejceny sposobU ]e] Wy]czen a
26 Podczaś olwielania koped. zamlwia]ący ogłos na y ole€ntow clr adr€sy omz ceny

ofenowe l€rmnWvkonana i okresqwaran.i
27,W p eNszej ko ejności otwlne żostaną kopeny zewnętrzne z napisem .WYCoFAN E'

Kopeny Wewnętrzne ż ofeńam klórych .Wycofańe' będżie doryczyi ńi€ zostaną
otwane, ecz odeslane skbda]ąc€mu ofenę na adles UWdoćzn ony na koperc e

23WlokudokonryaniaocenyzłożonychofenZamawa]ącymażeżąllaćńzielen]aplzez
ofer€ntów wv.śn eń do|vcżacyćh ch treśc

29 ofeda olazWszelk]e ośWiadczena zaśWadcżenla składane W lrakcle postępowania są
]awne 2 wyjąlkem ńformac]i stanowiącycl] tajemncę przedsiębo61wa w rozumeniu
plzepsow o &alczan! ni€Uczc]Wej konkurencl, a olerenl składający ofeńę z.stlz€oa
W odnesiei U do tych ińforń.c]i, źe ne ńo9ąbyć one udostępnione nnym Uczeshkom

30 cenę oieńy n.leży określi W wysokośc nelto brutło (z podatkiem od towaróW usłUg
VAT) na formulażu ofeny (zalącżnk nr 2) cena ofeńowa będże kaktowańa jeko
o, "L-,/-" P1" U, o/, d i -iP będ/. pod Fqć i żJd, ]1 --9o, jd,o,

3] oiere ńci będ ą zw]ąza n ofertąpuez45dn on bminu Uplyvu datyżlożen a ofeft,
32 zanawa)ący Udziel] żamóWenia of€renlow klóreao ófeda ódpowiada zasadom

ókres onym w n n]ejsze] spec}ł kacj omz zoslan e Użna|a za najkorżystniejszą
33 żamaw aiący powadom o Wyn ku prżetarg! ofer€ntóW

r inb@żo]9dnta pl
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34 WzawadońieńuWyslańyńdooferenla,któregoofenażoslaneWybranź Zamawa]ący
określ termn miesce pódpisania lmowv

35, Poślępowan e ni€ zostanie poprżedzone kwa fkac]ąWstępną
36 żamawa]ący żaslr:ela sobe prawo do okeśena koe]nośći robol z zachowani€m

nieżbędnych Wymo!ów lechnoog cznych oraaniżacy]nych olaż do Uslaena lermn!
rozpocżęca prcc w ńomence uzyskana wszy9tk]ch n ezbęd|ych pozwoleń

]7 ool -ó,lJ Lono^{óifo,1ó -/ó-/-i.lP^ilJb)
a) spęle iwłóżoneWoddzie|ną neprz€żroćżyśtąokladkę
b) spec]a]ńie opisańewokhdce
c) Wewnąlrźokladk Winien byóóps żawanośc podpsańyprżeż ofereńl.

rybe UstawVz dna 29 slv.znia ż0O4r PEWo

Wykórżysluje e eńeńly lstawy pży konśtfuowan U swo clr zap},tań ofelowych,
39,Zamawa]ący zaslźega sobie móżLiwość lniewaźńenia pźelllgu bez poda|a

Vl. zAEEzPlEcżEN E NALżnE
]. ofer€nt, klóreao oferla zoslanie Wybrana iesl żobowa:any przed podpisańień umowy

dó wnies en a.. rzecz Zamawającego zabezpiecżenia na]eżlleqo Wykonan a Umowy W
Wysokośc 2% cenv óf€ńowe nello

2 żabezpieóżeni€ może byó Wnosżonć W peniądżU póręcżeniach ub gwalańć]ać]r
bankowych albo W !Waranc]ach Ubezpieczeńiowych,

3 zabezpi.czenie naeżyłelo Wykonana umowy Wnosżone W iomie pień]ężńe] nlleży
wpłacić .a konlo. którewsklże zańawiający

4 zab€zpieczene na leży,le ao Wykóna n a UmóWyWnosżone W po:ostllycll fo.maćh, na eży
złożyć W siedzib e Zamawa]ącego po zawadom en U o Wyniku poslępóWani. . przed
żawarci€m umowy

5 Jeżel zabezp]ecz€nie naeżyłego Wykonania umowy Wnesiono W forń e peńiężńe]
żam.waiący żWraca je WEz z ewentuanym odsetkam Wynika]ą.ym z Umowy
rachunku bźnkow€qó na klólym bylo ono plżechowrlane pońńie]śzon€ o kosżty
ploMdzeńie raclrunku oraz prowiżj bankowe] za p[€ ew na raćhlnek doslawcy

ę zaheżpeczene naeżyl€go Wyko.ana lmowy zoślańie erócone WykonźWcy na
za9adach okr€ś onyclr We Wzoue - żala§znik nI 3

Vll, WARUNk| DoPUsżczE| A Do PosTĘPoWANlA oRAż KRYTER|A ocENY oFERT
1. zanawający Uzna ża neważną oferlę ktła ńie spełna WymogóW fomanych

o(,eio-,.l ^rl"F/e pó l J, d{ \/ /óao ol i

_daóai-, plbl ,n, ' (D/ | / )oa7l \,2-] pól '6.. ,oó,n -i .- J)

niepodp sanąprzez ofereńta Ub ośobę uprawn oną do Występowania W ]eqo meniu
spolzą,jżo n ą w ięzyku nnym niżpolsk
n e zabeżpecżo.ąw.d uń Wwymagane] Wysokośc] dopuszcza ne] lomi€
zlożoną po Upwie Wyznaczoneao leminu

e) n e zachowu]ącąlomy okleś ońe]W pkt V,2 nin e]sze] specńk3c]
l) od oferenl., klóry ni€ zaak.eplów.l Wżoru !ńowy(za], nr3 do nnejsze] sWż)

2 ż Ub egania s ę o Udzie ene zamóWenia, żamaw a]ącywyklucża ś ę ofelenla
a) kIóry W cą!! óslalnch kżech al prz€d Wśzczęcem postępowania nie wykonał

żamóWiena UbWykonal]ezn]enależyłąslarannóśćą
b) w odnesienu do któlelo wsżczęlo poślępowanie upadłoścowe lub któr€qo

Upadlość o9łosżono,
ć) klóryżaegaz uśzczańeń podatkóW, opłat, składek na ubezpeczene spol.czne lub

zdrowolne z wyjąlkem puypadku kiedy użyskał oi pżewdzanąp.awem zgodę na
żwoh eńie ódroczene rczłoźenie na raly zal€glych plahośc Ub WsIuymanie w
calościw}konan a dećyz] orlanu podalkóWelo,

K o\A/ R
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d) .a klóreqo W ciqgu ostatnch tu€ch lat zostala nalożona kara penęż|a o klóle]
ńowa w przepslch o żwaczańu nieuczc wej konkuleńcri za czyn polegający ńa
prżekupslwie osoby pełniąće] funkć]e plb ćżną

e) który nie puedslaw] dowoduwnesien]a Waduń

') 
klóryne potwierdziżdo ńościkredylowe] do ked!łowanź robólj

3 of€na od olerenta któryzoslałWykUczonyz poslępowa|a ne]estrozpałrywa|a
,1 o wykluczeniu ofelenla, zlńawiljący nezwłocznie inlmmuje wykuczoneoo póda]ąc

5 Zamawa]ący odrzuc of€ńy n e śpełńljące Wyń.gań ń ń eFże]specfikac]
6 Plzy |Ńyóólz. ólea zańaw ający będz e s ę k erowźł następu]a§ym kMenam

1) cena (Kc) waga 96 %
2) Term n odocżenia plalnóś.iża Wykonane roból (K1) -- waga 2 o/o

3) okr€sgwarancj ręko]m nawykonanepźce(K9) -" wagaz"k
7. zańawający zastrzega sobe prawo do śwobodńelo Wybofu ofedy plowadzenia

dodatkowych lókowań 2 oferenlam] ] prawó do Unieważnenia p2etalgu bez podźn.

vlll, sPo§óB ookoNYWAN AocENY
oaeńV będą ocen ane W ska i0 ]00 punklćw Wo krvlerów Wym en onvch pon źei]

Na]niżSza cem ofeny
L@ba punklóW = ..-------,_-""__-_ x ]00 x 96 %

cena oferly oceniane]

2, Telr n plaf oi( za Wylo.a. e,oból ((0 -. ń.- l0 on

zalącżnikami do niniejsżei sp.cyfikacji są:
1 zal r kosziolys śepy (mzedmarcbót) zalączn k na ne zo edi ca pl
2 zal 2 fomualzofenowy

4 źl c dokumedacFbchniczna lmapa, ?uty, puekoF) załącznik na ww,zolednica,pl

okes odlo.żen a płahości (W dn ach)
Lczba punklóW = ---------------- - ----- ---- x 100x 2 o/o

Na]dłuższy o kres odloczen a plah o śc

] oL eś9na,a (,,a Ę}o,a,e p &e (<9) źl,FUn J6 Ą,ereć,

okes 9 alanc] ofedy oceniane] (W ń es]apacli)
L czba punktóW = -----------_-----_-------------_ x ]00 x 2 o%

Naidfuźszyoks gwłarcj
4 Wynił (w)=Kc+ Kl+ K9,

Ix. WYN KlPRżErARGU lWARU
] żamawa]ący powiadomi o W}n kU puetarg!, przesyla]ąc na piśmie zaw]źdomi€ne

Wsżyslkiń ofereńloń oraż żań esz*a]ąc ogiośzeńie o Wybolze oleńy W m]ejscu
publczn e doslępnym W swo]e]s edż bie

2. ż o'erentem klórego ofeńa została !żnana za najkorzysIn e]sżą zostane podpsana
umowa W lemne dó 7 dn od dnia dóręczna żawiadońeńia o Wyniku przele.gu ńe
późną jednak niż przed Uplylvem termnU zwążan]ź ofeną Warunki realżac]i
zamóWenia okreśawzó. umowy żalącznk ńl3do ńniej9żej speclkac]i

3 W pżypadku robót o wartości powyżej 500,000,00 zl n6lto, żapisy umowy
wchodżą w życie ż dńiefr użyskania pęez zańawiającegó zgody w fomie
uchwały od olg3nU wł.ścicićlskieqo {KoWR), a ewentu.lńy brak zgody organu
Wlaścielskiego nie może być podstawą do wysuwania rosżcżeń wob€c
zam.wiaiące9o pżeż wyłóńioneqo w drodż€ pżetaJqu Wykonawcę-


