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zarząd Hadaw zarodowe) zw erząt żołędnca- sp, z oo zsedzbąWzoĘdncy41 63-900
RaWi.ż (żańaw a]ący). żapl.sża olerenlów do żlożen a oleńy W prżel.rgu nieogranicżonyń na
W}konanie pon żejokeśonych plac bUdowanych:

l. PFzEoM orżAMóWENIA:
1 Przedmolem zamóWena jest kompl€ksowe Wykonane robót] ijAdaptacja byłej

m ieszaln i w Golinie Wlk, na magażyn zbożowy - roboty dekaEkie"
2 zakres żeczówy robćt okreśa kosztóryś .śepy' (pżedmiar robót) z nakladam,. /oń]- 5d,o!ią,/JL4l.,L., Idocp. /Lć,i

] żadanie nal€ży Wykońać W ok@s e ód 01,04.2022 r, dó 13.a5.2022 r.
2, oop, "/",,.lDo ./óódnó L)7ó-"^tj9 )rt czei,ej,ze,ożpo,zą-.Ąpl. pęó)

3 Termin lea zac]i ńoże żosbi wydłuźońy na wnosek wykonawcy inwestyc], jeżel
przycżynąapóż|eń będązdażenia ahosl€ryczne utrudn a]ące póslęp plac

oKRE§ cWARANcJl] ń . ńuń 36 ń eś ęcy (pod ega oceń e puńklowej)

TERM|NPŁArNoŚ.l: mnmum30dn odWyslawenialaklurylpodegaoceńiepuńktowe])

] W postępowa|U mo§ą ucżestniczyć lyko oferenc, klórży pobra sWż W siedzbe
spólk], bądŹ p.zez śtlońę WW ub ollzyń.lijądrógą ńaioWą,

2 ofeńy na eży pżyaotowaó na UbWoparcUoformularzof€dóWy slańow ący żalączń k
ńl2 do niń e]sz€j sp€cyfkac]i ofefty Wnny zna]dować sę W zamknętych kopena.h
żewnęlrzna] opatrzóna adr,^sem Żamawa]ąóego ż adnolacją ,Nie otw]elaĆ prz€d
1oo22a22 l qódz. ]200 oraz Wewńęhńa: opatrzona naglówkem ,,Adapta.ia:
maqażyn żboźowy roboly dekarskie - 6/2022" żaW erająca ńażWę iadres oferenla,

3 oferenI może zwró. ć s ę na piśm e do żamawa]ąc€lo o Wy]aśn enie żapisólv W slwż
ńie późn]ejnż 7dn przed upłyvvem tem|U skladania ofert

4 osoba Uprawnona do konlaklowana sę ż olelenlań Udzea|a Wyjaśnień W
kwestach ńerylorycznyclr zbigniew Dworecki (PBzes Zauądu)

5 W pżypadku Wńesieńa zapylańi. dolyczącego poślępowana, Zamawiający opub ik!]e
lleść Wyjaśn eń na WWW zolednca p]

6 W !żasadnońyćh pĘypadkaćh, pżed UpłFVem l€rmnu składana of€ń żamawający
moż€ żmod}łikowaó lreśó dokumenlóW skbda]ąćych sę na s Wz Każda Wpowadzona
żm ana slańie s ę *ęścią specl kacj ,

7 W celu umożiwje.a olelenlom !Wż9ędnenia ollzyńanyclr wyjaśneń W
plzygotowanych ofeltach Ub Wprowadzena W nch zman żamawa]ący ńoże
p.zedłużyó lem n skladańia oleń

3. ofeńę naeży żlóżyć W ś€krelari.ce żlokalzóWanym w sedżbe zańawia]ącego ! w
u.d.^l7.,ada^P 7 -żd 7.'-dl "'-o / oov7oFdJ ,ał'6i,óOORJ]o'ó,. 1,|,Joj. ą o,.r Lp|A" ł d i, 10,02,2022 l, o qod7inie 12U

1a aleny olżynane prżeż zanaw a]a§ego po termin e składan a pozoslaną beż olw eran a
']] Każdy ofeleńl pżedśtawia tylko jednąofenę dotycżącąprż€dmiolowego żadań a
]2,Nedopuszcżasęskładanaofenczęścowyclr

specylikacia dla zad.nia
,,Adaptacja był.j mi€z.lniw Golini.Wlk. na mag.żyn zbożowy

- loboty dekaBkie" (6/2022)
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4) Posi.dać polisę Ubezpieczenia od
ubeżpiecżeń]a ńinińlm 100 000,00 żl

]3 Złóżo|a oleńa otrzyma numer identrłikacy]ny
14 żal€ca sę, aby oler€nl zgromadzl Wsz€ki€ informać]e klóle mogąbyó konecżne dó

pżygolowania oleńy, a dłaszcza żapożnal s]ęze stanem obiektów
15.ofertę należy śporządżii w jĘżyku polskm, na pśńie. w spo§ób lfuały ofena Winna

byó pódpsana przez oferenla Ub lpoważnioneqo pżedstaw]c€la oferenIa,
16, WszysIk e strony of€rly Wraż z załą*ńikańiWńńy byi pońuńelowańe iparafowane
11 Dó ólelly ńależy żawżyćnaslępu]ące doklmenty:

1) AkIlalny odps z wlaściwego re]eśtlu Ub aktuane zaśWi.dczeiie o wpisie do
ewdenc] dżjala.ośc !óspodar-€] śWadczące że oferenl ]est uprawnony do
u§tępowana W ob.oce pEWńyń. potwerdzające Że plofi] d:alan! ofeieńl.
odpowada prcfioW robót ób]ęlych póśtępowanem olaż Wskazujące osobę
Uprawn onądo dokonFvania czynnościprawnych W imi€n u ofereńta Dokuńenlfo!ś
byi wysbwońy n e WcźeŚń e]. Ż 3 ńies ące prżed lp]yweń lerń]nu skladanj€ oleń

2)Akluane zaśWiadczen e ż Właścwego UrżędU skarbow€go iUżęd! Gmny o
ń]ezaleg.nu z Uśz*ańeń pod a tkÓW (Wyś taw]o ńe ńie WczeŚńie] ńŻ 3 ń esiące przed
Uplw€m l€rminu skladania ófeń)

3) Kósztorysy of€ńowe spouądżone na podstawi€ wykaż! roból slanowących zalączn k
Nr r do sWż. (osżlorys naeży spożądzc W We6i cenowe] lj ocżyn lości
]ednoslek do Wykonana iUslaone] ceny za ]ednosIkę obmiarową(np m2']00x]3 34
żD we6jl ceńow. kośżtorysu będze slańowla zalączń k dó ufrowy w zwążku z
|, . . -o-ó b . mżóż of.,ą |a 72 _.7.7ó- 2 Fl a |. ai^. a

4) Dowód Wn esien a wad Um
5) Dopusżcza ś ę ńoż Wość prżed]ożeń a kop] W!v. dokuńeńtów. potwerdzonyclr prz€z

LJWAGA: b€k jakeqokowek z wyżej Wymieńionych dokumen(óW ]ub ż]oż€ne dokumentu W
newłaścwel forme, np ni€pośWadczone] za żgodnośc 2 oryginałeń kselókopi. śpowódu]e
odżucene ofe y zlóżeni. plzez ole.eńla fałśżylvych ub stwi€rdża]ących neprawdę
dokumenlóuabonerżelenychoświadczeń. powod!]ewyklucżenieoferenbzposlępowana,

]3 Wykonawca mus spełnać następU]ące Warlnki dodatkowe
]) W okreś e oslalń ch 5 lat a jeżel okres plo,Vadzen a dżialalnośc ]esl królszy lo W

tym okrese, Wykonźl co na]mne] dwa żamóWenia odpowada]ące zak€sem i
ń n ńum polowie wańości robół slańow ącyćh pżedń ot zamów en a

w celu paldjerdzenia wafunku oferenói żabawiązańi sa pżedlózyć wlkaz roból w
bhic .śwra.la)cnia

wybąny fuykanadca zoba\9iążańy bedzie pżedlóżyć zaśvatlczenie

2) obról roóżny olelenla Wtoku póprżednm Wynićslmńńuń 0]5, krolność Wadości

w ceh pólŃledzeńja .ńlejsle§ó waąlńku póteńąalńi wykóhawćy zóbówjązańi śa

3) Pośi.d.ćłodk lnanśowe Wwyśokościco naimn ej połowy wańości ofeńy brutlo
!b posiadać żdolność kredylową W wysołości polowy wańości ofeńy blutto
w celu polwerdzenia ninEjszega warDnku, Wykana\|d] 2óbówia2ani sa pże.llażyć

z banku w ciągu 14 .lnl pD podpjsaniD Dnow, pad rygoren uniewaznienja unaw.

posiadać Gwaran.ję ubeżpiecżeniową naleźytego wykonania jako żobowiążan e
gwa€nta do zapłacenia okreśone] kwoty W fażje niewykonanla bądź nenaeżrłego
ń,}old-d/obórd/JiuvnLdid,,.\/,Jłą.e ro^

W celu panuedzena ninie]szega warDnku vbrany wykonawca żóbóWiązany będzle
pże.llożyć pżed padpisa.ien u awy kaDie GwaGńci lub óśwadćzeńie ó oólówóśćl dó

odpowiedżialności cvwilnei na sumę

. mfo@żo tdirca.p|
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w celu palwier.lzenia ninie§zega warunku wbrany wkonawca zabowiązany bę.źie
pzedlozyć pĘed padpisaĄien unow kapię póljsy lub óświadćzehie ó galówa{l .lo ]e]
żawarcia w ciągu 11 dfl po pó.jpisaniu unaw iiei akazania, pad ry|raleń
uhewaŻneńia una||y.

19 Waru.k]em prżyśtą! enia do pżelalqu jesl Wn esien e Wad Um W Wysokośc 5,000,00 żl
(pięć tys ęcy złotych), któr€ należy Uiśc ć da dn a 1o-o2-2a22 | do godz ny l1@ w fomie
penieżńe] ofeleńl ktły chce Wńeść wadi!ń w ńnei nż pien]ęzna, dopuszcżonej
przep$m ustawyformi€. pownen o lym fakce pow adomić Żanaw ającego na trzydni
plzed dalą]egoWńieseń]. ofereńt wńosżący Wad uń w p eńiądżu, W ńien plzekazaĆ]e
,o,4h nF" bd oĄ /., d\,.J -ao I Hodowli z.lodowej zwież.l ,,żol€dnic.''
sp, z o.o, w zołędńicy n, 41, 63_900 Rawicz W banku PKo sA ó Ń: a7 1240 1747
1111 0010 6072 94,13 z okreś]enem (ylUłU Wpłaty ,wADluM: ,,Adaplacja| magazyn
źboŻowy - roboty deka6kie - 612a22". oferta, która nie będze zaóeżpeczórc
d.ó,raza.ą'o rą plzez z.la^|.ą-P,o / 4 ó /d 1-^dż,ą

20 oFpozycje W zżkres]e zwrotu Wadium d]a of€renlóu któryclr ofelry ne żósta.ą
wybrane żamawa]ą.y przekaze W cąlu lrżech dn robocżych od daty podpiśania
uńowy z of€renlem, któr€lo ofena żoslane pżyjęla

2] Dyspożyc]ę W żaklese żMolu Wad]uń da oferenta, którego ofeńa zostane wybrana
żamawa]ący pŻekaże W cą!U trz€ćh dn lóbócży.h od daly podpsana !ńowy przez
ole,p-.a, 

^a 
-, -, |ć /oo- p -!/ó| d, d - Ż, Pqo 
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22 ofer€nl, któr€go ofena żoslane użnana ża ńajkorżyśtni€jśzą traci Wadium wraz ż
odsetkam na żecz żamawaiaceao eżei:
a) odńów podp sanb umowy na Warunkach określonych W oferce
b) ni€ wn óslżabeżp eóżeni. na eżylego Wykoian a UńoWy
c) żawalce umowy stalo się nemożlWe z przyczyn leżących po slron e ofe€nta

23 oferenl może Wprowadzć zmany Ub Wycofać żlożońą ofeńę pód Warunkiem, że
Zamawia]ący otrzyma psemne powi.domenie o Wprowadżeńu żńian llb o Wycofln U
oferty prżed te.ńińeń śkladania ofed okreś]onym W pkt 9. Powadom en e wnno byó
opieczęlóWzne dostarcżone W zańkńięle] żapeczęlowane] koperce z napEem
okreśonym W pkl V2 oznaczonejdodalkowo.ap sem .żNl ANA'lub WYooFAN E'

24 oferenl nie ńoźe dokóńaó żńiań Wyćofac óleny po lpływi€ terminu skladania oleń
25 zamawia]ący pópraw ocżytsle omylk w (reśc ofeńy ża żqodą ofeleńla n]e dotyczy

oleroMnej ceny sposobu jej wyl cż€nia
26 Pod-as ólw]elan]. kopen. ż.ńawi.jący oglosi ńazwy olerentóW ch adf€sy oraz ceny

ofenowe termnwykonania okresgwaranc]i
27 W p efuszej ko ejności otwane z.śtańą kopedy zewńętrzne z napisem ,WYcoFANlE'.

Kopelry Wewnętrzne ż ofenami klćrych .Wycofane' będż]e dolyćżyi, nie zostaną
olwańe, ecz odeslan€ składającemu ofertę na adres Uwido.zniony na koperce

23 W lok! dokonywania oceny zloźońych ofeń Zamaw a]ący maże żądać Jdżielen a pżeż
oferentóW Wy]aśn eń dolyczących ch lleś.i

29,ofeda órazWsżelkje ośWadcżenia żaśwadćzenaskładaneWtrakceposlępowanasą
]awne ż wyjątk em informac] stanowiących laiemncę pźedsiębolstwa w rczumieniu
przep sÓW o zwa]czaniu ń euczcWej konkurenc]i a oferent skłźdający ofedę zaslrzega
W odn es en U do ty.h informac]i, że n e mogąbyć óńe udośtępnione innym Uczesln kom

30 cenę ofeny nal€ży określó w Wysokośc .etlo blltlo (z podatk]em od lowaróW Uslug
VAT) na formularzu of€ny (Zlącżn k nr 2) cena olenowa będże kaklowańa jako

ó i, ip będ/A podl-qd: żJd )1 --9o,jd,o ,

31 ofer€nc będążWiążan ofeńąpżez45dn od lerńińu UpłFVu datyżłożen a ofeń.
32 żańawjljący Udzei żamówienia olerenlow któreao ofeda odpowiada Zsadoń

okreś onyfr w n niejsżej specl k a cj o€ż zoślańie użnana ża najkorżystniejszą
33 Zamawjający powadom o Wyn kU pżetargu ofer€ntóW
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33 Wzo edem żamawiaac€oo ako śóólk olaw. hand]óweoó ne ńaia zaslosowania

34 W zlwiadoń eńiu Wyslanyń do ofeienla. klćregool€ńa żoslaneWybrana, żamalviająćy
okleś lermn im ejsce podpisania umowy

35. Postępowan e n e żostan e poprzedżońe kwalilikaójąWslępną
36 zamlwa]ący z.strżega sóbe prawo do okreśena ko]ejnośc robót. z zaclrowanem

niezbędnyclr WymogóW tech.olog cżnyclr órcańzlcy]ńych oraz do uslaen]a l€min!
rozpoczęcia prac w ńońence !żyskani. wsżyslkch niezbędnyclr pożwoeń

1',Do U1-, ),|d,o^ ą -, io Yółe,a9, -ó-ó,ó ł., b
a) śpęte Wlożone W oddze ną niepuezroczrstą okładkę
b) śpec]aneopś.neWokladce
c) wewnąlż okladk Wn en być op S żawanośc, podpisany puez ofelent.

orżeosvo ożelarou orżeolówadzanvm w l bi€ USLżWV zdna 29 stv.znia 2004r Pmwo

wykożyslu]e e eńenly usl.wy pży konslluowaniu swo ch zapylźń ófenowych
39 zanawa)ący zasluega sobi€ moż Wość Uniewżżn]ena przetargu beż podana

Vl, żABEżPlEcżEN E NALEżY1E
]. oferenl klóreao of€.la żoslan]e Wybrana jesI żobow a?any przed podpisaniem umowy

do wńieś eó a.a rżeóz Żańaw ająćego zabezpiecżeńia na]ezylego wykonan a uńowy w
Wysokośc 2% ceny ofeńow€] nello

2, zaóezpEcżenie może być Wnoszone W peniądzu polęcżeniaclr Ub gwaranc]aclr
b.nkowych llbo w 9wa6nc]aćlr Ubeżp ećżen owyóh

3 żabezpEcżeni€ naeżyłego Wykonania Umowy Wnosżone W fomie penężn€j naeży
wplacić na końlo klóre lvskaże zańaw aiacv

4, żabezpiecżenie na eżr,lego Wykonan a UmowyWnoszoneW pozostałyclr formaclr naeży
zloźyć w s]edzibi€ zamawia]ąc€go po zawiadońeniu o wynku poślępow!ńa a plzed
zwarcem lmówy

5 Jeże żaóeżpeczen. naeż},1€qo Wykonana Umowy Wni€sono w forme pienężn€]
Zańawia]ący zwraca ]e Wraż ż ewentua.yń] od§ellai]i Wynkając/m z lmowy
rachunku bankowego, na klórym było ono prżechowylvane pomne]szone o koszty
prowadzen a rachunku o.az prowz]ibankowe]za pĘe eW ńa rachunek dośtawcy

6 żabezpiecżenie naeż!łego Wykón3nla Umowy zoslane żWrócone Wykonawcy na
ż "d"'o},-ilo,J \F4,o,/ó /d|ą,, t,,]

Vlj, WARUŃK ooPLJsżczĘN]AooPosrĘPoW^NAoRAżxRnERAocENYoFERTj żamawia]ący vńa za nieważną ofeltę klóra .e spelnia WymogóW formalnych
okreś onych W n ni€ szei spec!łikaci .wśzczeqóhośc

zamóweń oublicznvch lDz |J ż zaalr. Nr 223 ooz. 1655zDóźn zń ań.3) s

,.óódó,J,lp-ó-oó4 d bó,óbó,pżlló "dón, 
,"óó"", d^,!9ó ,ó L

sporzadzonąw ęzyku nnym n Ż posk
. e zabeżp eczońąw.d um w wyńasane] w\,śokości dopuszcżaherfom e
złożoną po U p|Ylvi€ wyz n aczoneao term n U

e) neżachow!]ącąlomyokreśone]W pkt V2 n i e]sże] speclikacj
f) od oferenla. klóry nie zaakceplowal Wzoru umowy(zal nr3 do nnejsze] sWż)

2 z ubelańia śę o udżieleń e żafróW enia. żamaw ający wyklucża sę olereńtl
a) kIóry w cąlu oslźlni.h l2ećh al przed Wsżczęćem postępowania nje wykonał

zamóWien a Ub Wykonal]e z n]enal€żyląstarannoścą
b) W odnesienu do klór€gó Wsżczęló póslępóWan]e lpadłośćowe lub któr€go

Upadlość oqłoszono.
c) klóryżaega ż uisżcżaniem podalkóW. oplat, skladek na ubeżpi€czenie spol€cżne]Ub

zdrowolne ż Wy]ątk em prżypadku, k]edy Użyskał on prż€Wdzianą pmwem zgodę na
olńi€ne odroczeńie. rozłożeń]e na raly ża]eglych plalność Ub Wslżymane W

całośc Wvkonanla decyż] oroanu podalkoweoo,

HóDoWL^ Ż^RoDoWA ŻWlERżAr ijŻolĘoNlcAi! sp, z o.o,

E 65 546 67 00 ^ 65 546 67 02
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d) na któr€lo W cągu osIatnch tżech at zosbła nałożona kaE pien ężn! o klóre]
mowa w puepisaóll o a]czańiu nieucżcwej konkuenc]i ża -yn póleaająćy na
łżekupstwe osoby peln ąc€)funkcje publczną

e) klóry n e pżedslawi dowodu wnies enia Waniuń,
f) który n e potwedz zdolnośc kredylowejdo kred!łowan]a roból

3 ofena od ofeleńla. klóry zoślałWyk]Udóny z posIępowan a ńie]esl rożpallytana
4 o WykUczenU oferenla, zań.Wiający n eżWłoczn e infomuje WykUcżoneoo poda]ąc

5 Zamawiający odrzlc ofeny nie spełniająće Wyńlgań n ńejsżeisFeclkać]]
6 Pżywyborże olert ż.mawia]ąćy będze s ę k erowżl następu]ącymikryteiam

1) cena (Kc) waga 96 %

2) Temin odloczena płatnościża Wykonane roból{KI) -_ waga 2'lo
3) okres awa.ancj iręko]m naWykonane prace(K9) -_ waga 2 o/o

7 żamawiający żaskz€ga sobe prawo do swobodńelo Wyboru ofeńy Flowadżenia
dod.lkowych rokow.ń ż olerenlami i prawó do Unieważnenia puetargu bez poda.ia

Vlll, sPosóBDoxoNYwANlAocENY
olerly będąocenjane W ska i0 ]00 punklówWa kryl€riów Wym en onych pon żoj

Lcżba punklóW = -- l']00x96%
cena oledyocenżier

2 Termn płltnośc za Wyko|an€ robót(KUhinńUń 30dn

okles odlocżen a plalnoŚ.i(Wdi a.h)

Nd]d uz5ł o|lesodlo(żei3 prarnoi!

3 okrcsgwaranc] naw}końańe place(K9)łńił|D 36 niesię./

okes owalaić] oledy ó.enaie]lW ń esa.acli)
L czba punktóW = ------------------------------_ x ]00 x 2 %

Na]dluższy Ńres gwłarc]
a Wynik (W)= Kc + Kt+ Kg.

lx, WYN kl pRżETARGU l WAR!
1 zamawa)ący powiadomi o Wyniku prżelarqu przesyłając na p]śmi€ zawadomiene

Wszyślkifo of€renIom .raz zańesz.za)ąc ogłoszeńe o Wyboże ofeńy w ńe]scu
publczn e dostępnym w swojejs edzb e

2. ż oferenlem klóre§o oleńa zostala uznana ża na]kou!§tne]szą zoslani€ podpsana
umówa w lermńe do 7 dn od dna do.ęcżenia żawadońi€na o wyńiku pżelargu ne
póżne) je|Jnak n]ż przed UpbĄłem lermnu &iązan a ofeńą Warunk rea zac]
zamówenia okreś a Wzór uńowy z.lącżn k nr 3 do n ń e]śże] specylikacj.

3 W pżypadku robót o wartości powyżej 500,000,00 zl netto, zapisy umowy
Wcbodzą w życie z dń]eó uźyskania pżez żańawiającego zgody W lorńie
uchwaly od organu wbści.i€lskieqo (KowR), a ewenlualny brak żqody orq.nu
właścielskiego nie może być podstawą do Wysuwania ro*czeń wobec
zamaWiająceqo pżeż Wylonioneoo w dlodże pżetargU Wykońawcę,

z,łącznik.mi do niniejszej specńik.cji śą:
1 żał 1 - kos zlolys .Ślep y" (p.zedmiarobÓl) uałącznk na Mzoednca p
2 żał 2 - lolmu a.ż ofedóWy


