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specyf ik.ci. dla zad.ni.
,,Adapt.cj. byłej mi€salniw GolińieWł. na magażyn zbożNy

robov p6adu tow. iżelĘtow." (92022)

zarząd Hodowi zarodowe] zwi€rząt .Żolędńica' sp, ż o,o z s edżibą w żolednicy 41 63 9o0
RaW cż (żamawa]ący) &prasże oferenlóW do żtożen a ofeńy W puetargu nieogran]czonym na
wykonan e poniże]okreś onych prac budowanych:

l, PR2EDMDrzAMoWEN A:
1 Pżedmolem żamóWenia ]esl kompleksowe wykonanie roból ,,Adaptacj. bylej

ńieszalniwGoli.i€Wk, na magazyn zbóżówy .oboty posadzkowe iżelbetowe"
2 żakres rzecżowy roból okreśa koszlorys śepy'(przedmiar roból) z nakładańi

'/- /o4]1i .'J'o^ ą,) /ćlą,l l |, 'do <pA /td-

1 żadane naeżywykónaóW ókesie ód 01,03,2022 r, do 15,0.1,2022 r
ż DopL,/ /" ,ę (po U,qod iP,|. ) 7"-a^ ja 11) ] /-,n- -,o,po

3 Termn rea iżacj może żoslać wydlużony na Wniosek Wykonawcy nwestycj. jeze
pzyczyn ą opóźn ień będa zdarzen a atmosferycznellrudnaace postęp pmc

lll. oRREsGWARANCJ:mn]mUm36ńesęćy(podegaóćeni€punklowe])

TERMNPLATNoŚC: mnimlm30dn odWyslawienafaktury(podegaocenepunklow€])

1 W posIępolvan]u mogą ucześln*yć tylko ofercńci klórzy pob€j slWZ W ś]edzibe
spólki bądż prżez slronę WWW ubolĘyma ]ądrcgąma oWą

2 oleńy|aleźy prżygolować na, !b W oparciu o fofmuaż ofelowy, stanowiący załą.żn k
nl 2 do nnejśze] śpecyl]kacj oleńy lvińńy zńajdolvać się w żańknlęty.h kop€rtaclr:
żewnętrzna opalzona adresem Żamawl.jącego z adnolac]ą .Ne ótweraĆ p.zed
1a a2 2022 l gadz ]200 oraz Wewnęlrżna opa!źona nagłóWkień ,Adaplacja|
maqażyn żbożowy roboly posadżkow€ i źelbetowe - 5]2022" zaweta)ąca |azŃę

3 ofeleńt ńoże zMó.i Sę ń. pśńe do Zańlwi.jącego o Wyjlśńiene zap sów W s Wż
n€ późnie]niż 7 dnipued Up§ry€m Ierm n! składana ofen

4 osoba uplawnóńa do końtaktowańia śię z oler€ntafri iudzeania wy]aśneń w
kwest ach m€l}4oryćżnych: zbignieW Dworecki (Preżes żarżąd!)

5 W przypadkU wn esenia zaprła|a doIyczącego postępowan]a żam.wa]ącyopublkuje
lreśćWyjaśnjeń ne WWW żo edń c. pl

6. W użasadnonych przypadkach przed upływ€m lermnu skladana ofen, żamawa]ący
móże zmodlkowaó teść dokuńeilóW s(łada]ących s,ę ńa slwz. Kaźda Wprowadzon.
zm ana stan e s ę częśc ą speclkac]i

7 W ceu Umoż Wiena oferenIom uwzg ędniena otrzymanych Wy]aśnień W
prżygolowanych ofe ach llb wplowadżeńa W n]ch żńj.ń, Żlńawi.jący może
p rzedłUżyć term ]n skladan a ofelt

3, olertę należy z|ożyć w sek.€talac]e zoka izowańyfr ! s edz]b]e Z.maW a]ące!o, t], W
Hodow jżarodowe żWerżel.żołędnca'sp z oo WzołędncVnr41 63,900 Rawicz

9 Terń ń skladańia ofełl uplyv! Wr]n! 1o.o2.2o22 r, o godżinie 12@
']0 ole y ollżyńane prżeż żamaw ają.e!ó pó lerm n e skladan a pożostanąbez ólwierania
]1 Każdy oferenl przedstawia tyko ]€dnąofertę doryczącą pzedńiotowego zadania.

. nro@zo ldiica p .
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Wybrany Wkonawń żóba|jązańy będzę pżecllożfć zaświadczenie

2) obót rócznyoferenta W roku popuednim wynósł m]nimlm 0,5 _ krotność Wa ości

W celu palwjerdzenia ninjeiszego \9afuńku póteńcjalni \rykonawcy zaboŃązani są
p ż e d }oŻy Ć 9::!!]4!9Zp!E
3) Posiadaó środk]f.ansow€ W Wyśokośc co ńa]ńńie] połowy w.ńości ofeńy brltto

ub posiadać zdolność kredylową w wyśokości polowy Wańości ofeó brutto
W celu pólwjerdzenia ńihjejśzegó warunku wkanawcy zobowiązani są pĘelllałć

12 Ni€ dopusżea się śkłldan a oień ćzęścowych,
l3, złożona ofeńa oluyma numer dent!,f kaćyjny
]4,żaecaśę aby oferent zgrcmadżił wsżeke nformacje klóle moqą być koniecne do

puyqolówanaofeńy a&lasżcżazapoznałsiężeslańeńobeklów
]5 oleftę naeży sporżądzć W]ężyku poskm napiśmć,Wśposób lfuały oferla Wnna

być podpisańa przez ofeleńta lub upowaźnonego pzedstawiciea oferenta
]6 Wsżystk e slrony ofelty Wraz ż żalączn kam W nny być ponumerowane parafowane.
17 Dó óleny na eży zalączyć następują€ dokumenv:

1)Aktuany odps z Wł.śćweao re]eślru !b akllalne żaśwaddenie o Wpse do
ewidenc]i działa]ńości gośpodarczej, śWadczące że oferent jest Uprawniony do
wyslępowana w obrocie prawnym polwerdża]ące Że prof dzj.ł.ńia oferenta
odpóWżda proflow robót ob]ętyclr posIępowanem oraz wskazu]ą.e osobę
UprźWn]ońądo dokoiylvańa *ynńoŚc prawńyclr w menU of,"r€nta, Dokumenl musi
być Wystawiony newcżeśne] niż 3 m esiące przed uplyweń lerń ńu śkładlna ofen

2)Akluane żaŚWadczeńie z WłaŚciwelo Urzędu skarboweao UrzędU Gminy o
neżaeganiuzusż.znem podalków(wystawonenewcześńejnż3mesącepżed
lplyweń tem ńu śkladania ofeń)

3) Kosżlórysy ólerlowe spożądzone ia podślawi€ Wykźzu rcbćl stanowących za|ącżn k
Nl ] do sWż Kosżlor}s naeży sporządzó W Wers]i ceńowe] lj loczyn losc
jednósl€k do wykonania iuśtaońe] ceńy ża jednostkę obm arową(np m2100x,]8,34
zł). Wers]a c€nowa koszlorysu będżie slańow|a załącznik do Umowy W ążk! z

pę-/ol--- ld/. -/P/al.k,ó óó! ó
4l DoWód Wn es eń a wad Lń
5) Dopusżcza s ę moź Wośó prż€dłożen a kop WW dok!ńeńlów potwerdzonyclr przez

UWAGA. brak jakiegokoWek ż wyżel Wymienionych dokuńenlów ]ub zloż€ne dokumentu w
n ewłźśc We] lomie, np ńiepośWadczone] za żgodnośi ż oryginałem kselokopi. spowodu]e
odlzucenie ofeńy zlóżene pżeż olerenl. fałśzylvych Ub s§łerdża]ących neprawdę
dokumenlÓw, a bo ń eżete nych ośWadczeń, powodu]€ wyklućżenie olelenla z po9tępowan a,

]3 Wykonawca ńuś spełńlć.lslępu]ąceWarunk dodatkowe
]) W okr€s e ostah ch 5 lal a jeżel ókres prolvadzen a dżiala ńośc jest kóIśzy, to W

lym okrese Wykońal co na]mnej dwa żamóWenia odpowadaiące zakreseń i
m n mum polowie w.ńości róbót slanow]ących plzedm ot zamówi€n]a

W celu pólweldzenia warunku abrencj zabaliązanj są pżedlóżyć ||ykaz bbóI w
formje óświadćzeni.

z banku w .iągu 1 4 dńj pó pódpŚahlu unawy pac] rygórem unieważnie.ia uńówy

posadaćGwalańcję ubezpieczeniową należyleqowykonania ]akożobowązane
gwaranla do żaplac€na określonejkwoly W €ze newykonana bądź.en.eżylelo
^)|o,d,iJ /obo 1:"/"ń Mr t",". \ h/ |d!.ó,dl J raih/

w ce]u palwjerdzenia ńjńje]szegó @afunku, wybrany wykonawca zobówjążany bedzie
pżedlazyć pĘed pódpiśanien unaly kaDie Gwalańclilub aśwa.lczenie a o?tawDści.la

.1) Posadać polisę ubezpieczenia od odpowiedżialnoś.i cylvilnej na sumę
Ubezp eczen a m]nimUm 500 000,00żl

KOWR
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w celu pólwedzeńla ńlńE]szeqó wafunku wlbĘńy fuykańawóa żaba\liażańy będzie
pżed)ózyć pŻe.l podpisanrem Dnow koplę póllsy lDb ośWiadczenje a galalaśCl da ]e]
zawarcia w clągu 11 dnl po padpEaniu una||y l jej ókazahja, pód ly|róleń
unEwaŻńjeĄia uńoŃ!

19. Wafunk em pżystąpien a do prż€tar!u jest Wn esi€ń e Wld uń wwysokości25,000,00 żl
(dwadzieścia pęć tys ęcy zlotych), które na|eży Uś.c dó d|a 10.02.2022r. da gadzny
11@ W forme peniężne] oferenl, który chce wnieść Wadi!ń W ińne] nż penężna,
dopUszczone] przepsami ustawy forń e powineń o tyń fakcie powiadomć
żóńawa]ącelo na lrzy dni prz€d datąjeao Wnesiena ofer€nt Wnoszący Wad]um w
pi€nądz!. Winien przekazai ]e ńa rachuńek bankowy żamawiająćeqo t] Hodowli
zaradowej zwieżąl ,,zólędńica" sp, ż o,o, w zolędnicy nr 41, 63-900 Rawicz W
banku PKo sA o nr a7 124a 1747 1111 0010 6072 9443 żokeśe.em lyl!łu Wpłaty
wADlUM: ,,^daplacja) ńaqa2yn żbożowy roboty pósadżkowe i źelbelowe -

5]2022'1ofeńa. klóra ne będze żabezpi€cżona dopusżczalnąformąWadUm, zostanie
plzezzamawiaiącego żnana za n ewaźną oduucona,

2a Dysp.z|ąe,N żaklese żlvlolu w.dum da ofeG.lóW klóly.h óf€rly n]e zoslaną
Wybrane żamaw]a]ą.y prżekaże w ciqlu tuech dni obocżych od daty podpsana
uńólvy z oTerenlem któregó ofeńa zośtańie przyję(a,

2] Dyspózyc]ę w zakese żMolU wad!m da oler€nl. któ.€go ófeda żoslane Wybranź
żamawający prż€kaźe w ciagu luech dn roboczyclr od daly podps.na umow} puez
ofeleńla iwńieś eń a z.beżpiecżeńi. ńaeżytego wykonańk uńowy

22 oferent, któr.go of€na żoslane Użnana za na]kouFlnle]szą tra. Wadlm Wraz ż
odsetkam na u ecz zamawia]ącego ]eże
a) odmóW podpisania !ńowy na Waruńkach okreśonych Wolerce
b) ne Wn]ósl żabeżp eczen a naleźyleqo Wykonana umowy
c) żawarc e uńowy stalo ś ę nieńożiwe ż przyczyn erących po slron e ofereńla

23 oferent może wprowadzó zmany ]Ub Wycofać zlożoną ol€nę pod Warunkem że
z3ma!vi:]ący otrzyma p semn€ powadom en e o wp..Wadzen u zm an ub o WycofanU
ofeńy przed lelń]nem skladan a olen określonym w pkl 9 Powadom en e wnno byó
opi€cżętowan€ dóśtar.zon€ w zamknięle] żapeczęlowane] koperc e z napsem
okrcśonym W pkl V,2 oznaczon€] donatkowo n.pśeń.żlv] ANA' ub,vlYcoFAN E'

24 olerenl nie możedokonaóżman Wycófaóol€ńypo lpływjelelmin! skladania of€d
25 żamawia]ą.y popraw o.żylvste omyłk W trcści ofefty ża zgodą oferenta n]e dotyczy

oferowaneiceny sposobu jej wyl cżenia
26 Podczas olwerana kópen, Zamawjający ogłosinażWy oferenlóW ich adr€sy oraz ceny

oledowe lermnwykonania okreś§waranc]i
27 W pi€Mszej koe]nóśc óhvańe zoslana_kopelty zewnęlune ż rcpsem WYcoFANlE'

Koperly Wewnęlzne ż ofeltami których .Wycofane' będze dotyczyć, n]e zostaną
oMane eczode9]ane śkładająceń! oferlę ńa adles ulvjdoc2niońy na kopelce

23.W loku dokonylvana oceny złożónych ofeń ż.mawia]ący móże żądaó ńże.na pżez
olele|IóW Wyjaśn]eń doryczących ich lrcści

29.ofeńa orazwsżeke óśWadcżenja zaśWadczena skladan€ Wlrakće poslępowana są
]awne, z Wy]ątk em nformacj stanowących ta]emnicę puedsęborsNva W rozumienU
pżepisólv ó zwacżanju neucżcWe] konkmenc]i a ofelent sklada]ący ofenę żaslżega
wodniesienU do lych nformacj, że nie mogąbyćone Udoslępnone innym Ucżestnikom

30.cenę ofeny naeży okreś ć W Wysokośc neno ibrulto {ż podatkem od lowalów iusluq
VAT), na formuażU oferty (załącznik nl 2) c€na ofertowa będzje traklowa|a ]ako

ron.ą ne bed,. óodó9ó! -ód , n.oo J jo,
3].oferenc będą ążani ofenąprzez45 dniod termnu !p§r! dalyzłoż€niaofeń
32.żańawia]ący udze zafrówiena oferenlowi, ktłelo oferla odpowada żasadom

okeśonym W nin e]sże] specylikac]i oraz zoslan e Uznana za najkouysln e]sżą
33, zamawia]ący pow]adomi o Wyń ku plzelargu ofelenIów
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akć sóólk órawa

34 W żawiadoń en ! Wyslanym do oferenta klÓrego oferta zostan e wybrana, zańaw.]ący
okreś termin im e]sce podpsanja uńowy,

35 Postępowane n e zo9lań e popżedżone kwźllikacjąWslępną
36 żamawia]ą.y zaslż€aź sobe prawo do określ€nia koejńośc robćl z zachówanem

nezbędnych WymogóW technoogicznych organzacy]nyclr oraz do Ustal€na termińu
rozpoczęcia plac w mómenci€ użyskania wszystkich ń]ezbęr]nych póżwo.ń

" Do ae, , Jd,o^ą(e r,ó,]J ó/d,".1o óat, ,b,
a) spięle WłożoneWoddz€ną n]eplzeżoc2ysląokladkę
b) śpecj!lńie opisane W okl.dce
c) wewnąlrżokladk Winen byćops zawaftośc podpjsanypżeż oferenl.

rz€or.Wadż.nVm W Lryb e UstaWv 7 dna 29 ślV.2ńa 2004r PraWó
zamóWień oublcżnvch (Dz U z 2007l Ńr 223 óóż ]1j55 ż Dóźn żm _ ań 3J
wykorzysluje € emenly u§tawy pu y konstruowan U swo clr zaprłań oleltowyólr,

39 żamawa]ący żaslrżega sob]e moźlWoŚc uńewaźnenia ł:etallu beż pódania

vl, ZABEżPEczENlEŃALEżYTE
1 oferenl, klÓrego ofelG żostane Wybrańa, ]eśt zobowiązańy pżed podpsanem umowy

do Wn esieńk na źe* Zamawa]ąc€go zabezp eczena na eżylego Wykonania Umowy W

Wysokośc 2% c€ny ofenowe] netto
2 zab.żpeczene może być Wńoszone w pień ądż!. polęcżeńach Ub gwaran.jaćh

bznkóWych a bo W gwaran.jach lbezp eczeniowych
3 Zabeżpeczene należńego Wykonana uńowy Wnoszon€ W 

'orńe 
peniężne] naeży

wplacó na konlo, klóre wskaże zamawia]ący
4 żabeżpeczene naeż}łe!o Wykonan]a uńowyWnoszońe W pożoslalych fomach, ń.leży

z]ożyć w śedzbe zańawa]ącelo po żawadomienu o wynik! poslępowania. a pued
żawarciem umówy

5 Jeźel] żbezpiecz€nie naeźńegó Wykońańń uńowy Wnesiońo W lorm e penężne].
zańawa]ący żwraca je wl.z ź ewenluanym odsetkam wynika]ącym z umowy
ra.hunku bankow€oo na którym bylo ono ppechowyvv.ne pońńi€jszone o kosżly
p.owadzeniaEclrunkuorazprowiżj bańkoweiżaprżeewna€ćhunekdosIaw.y

6 żabeżpeczene nal€źyl€qo Wykonana Umowy zoslani€ zwrócon€ Wykonawcy ń.
,d.Jd" oL,F:o,,!hE-^/o_e -a!ącżlI r l

Vll, wAR]rNŃ ooP!s2czENlA oo FosTĘPoWANjAoRM KRYrERrAocENY oFERl
1 zańawa)ący Uzna za neważną of€rtę, kIóra ne sp€lna WymogóW lorń.nych

okeŚ]onyćh W nin e]śze] specyfkacii, a w sż*egĆLńoŚc:
a) n epodpisanąpźez of€renIa lub osobę Uprawnionądo wyslępowan a W]ego imien U

b) spouądzonąW]ęzyku ińnyń n ż po sk
c) neżabeżpeczonąWadium WWymaaanejwysokośc dopusżczalnej forme
d) złożoną po Upłyvve wyzna*onelo t€rm nu
e) neżachowu]ącąformyókr€śone]Wpkt V2nne]szo]spe.rłikacj
l) od oferenla, który n e żaakceptował Wzoru umowy(żl nl3 do nn]ejszejs WZ)

2 zUbeganasęoudżeeniezamóWena żamawiający Wyk lcza s]ę ofelenla]
a) klóry W calu oslalnclr trżech al prż€d wsżcżęc em postępowanla nie Wykonał

rale-)lą ś,a an,oi( ą
b) W odnesienu do którego WsżPęlo postępowanie Upadloścowe lub kiór€§o

Upadlość o9losżono,
c) któryża]egaż uśżcenem podalkóW, opłal, składekna Ubezpieczene spol€czne lub

zdlóWolne z wyjątk]em p.zypadku kiedy Uzyskał o| pu ew]dzianą p.awefr zgodę na
zwonenie odroczene, rozłożeni€ na laly żaleqlych pbhośc ub wsluymanle w
całości Wykónania decyzj] or§an! podatkoweoo,
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d) na któlego w ćą9u ostatnich trzeclr at żostała nałożona kara peniężna, ó któr€]
mowa w pźepisach o żwalcżaiu neucżcwe] końku€ncj za czF po ega]ący na
p.zekupst]ł e osoby pełn ące] funkc]e pub iczną

e) klćly nie prżedslaw dowodu Wnesi€ńawldUm
f) klóry nie polweldż zdónośc kredytowe] do kredr4owan a robót:

3 ofeńa od oferenta, klóry zoslal Wyk Uczony ż postępowania n e]est rożpatlyryana,
4 o WykU-€nu ofereńla żamawaiący nieżWłocżnie nloffiu]e Wykucżonego, porja]ąc

5 Żamawia]ący odlzuci ofeny ne spełń ające wyńagań nneFze] speclikacj.
6 Przy wyboue ofert żamawa]ący będze s ę k erował nasIęp!]ącym kry,te.ami

1) ceia lKą waga 96 %
2) T€rmnodrocżenia pl3hościza Wykonane roból (K1) -- waga 2%
3) okrcś§Waranó] ręko]minawykonanepźce(K9) -- wAga2'n

7 zanawa)ący .slżega sobe prawo do śwobodńego Wyboru oleńy proMdzenia
dodatkow}ch rokowań ż of€renlam]]prawo dó lnieważnenia pźelalqu bez podlnia

vlll, sPosóB ooKoNYWAN AocENY
ofe y będąoc€n ane W ska i0_100 punklóWwq kryl€rióWwym]en óny.h pón żej

Najniżśż cena ofedy
Lcżba punklóW = ---------"-_---"-__ x]O0x96%

cena oae y oceniane]

2 Tp,r.ol",ro!, e ^/(ońtre,obó,(/,)-na - ,0da,

żałącżnikańi do niniejszej specyrikacji §ą:
] żal ] kcżtrF _śepy, (pżedmiarroból) zalącżnik na !^e zoedn].a.p

okes odfocże.ia p]ahośc lWdn ach)
L]cżba punktóW =--_______-_________________---------__..l ]00 x 2 %

N"dl,,,,, o,e, o!],o!żP, "pt, o!
l o l.c ó ".9ncj ra 

^/[or..e 
place ((9) r,d,a jD /F,,f ą

oke§ gwalań.'i oleny ocen anej (w ń eś ąćach)
Liczba p u n któW = -------.-- -_________ -------------...---_ x 100t2 %

Najdfuźyy ok* gwJanc]i
4 Wynik (W)= Kc + Kt+ Kq,

lx, WYNlx PFzErARc!
] żańaw]ający powadom o Wynku puetarau pzesyła]ą. na pśme żawadofi]ene

Wszyslkm ofer€nlom aGż żańiesżczaiąc ogloszene o Wyborże ofedy W meFcu
pub icznie dostępnym W swo]e] siedzb e

2 ż ofer€nl€m, któlego ofeńa żostale Uzńana ża na]kou ystni€]szą zosIane pódpisana
Uńowa W lermine do 7 dniod dna dolęczenia żaWadoń]ena o Wyn]ku pżetargu .e
późnie] iednak ńż pEed upłrlv€m termnU żWiążn a ofeną Warunk lea zac]
żamóW]€n a okreśa Wzór lmóWy _ źlącżn k nl3 do n n e]sze] specńkacj.

3 W p.żypadku robót o Wadoścl powyżej 500,000,00 żl netto, ż.pisy umowy
wchodzą w życie ż dniem Dy§kańia pżeż zańawiającego żgody w lomie
Uchwały od organu właścicielsk'ego (KowR), a ew€nrualny brak żgody orqan!
wlaścielskiego ńie może być podstawą do wysuwania ro*czeń wobec
zafr awiającego pżóz wylonioneqo w dlodże pżetalgu Wykońawcę,


