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Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa 
krytego basenu w Głuchołazach  

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Zamawiającym jest: Gmina Głuchołazy  
 adres Zamawiającego: Rynek 15 , 48-340 Głuchołazy, Polska, 
 tel.: +48 77 4092100, 
 fax.: +48 77 4092101, 
 adres strony internetowej: www.glucholazy.pl  
 godziny pracy: od 7:00 do 16 :00 w poniedziałek  

od 7:00 do 15:00 od wtorku do czwartku 
od 7:00 do 14:00 w piątek 

 NIP : 753-23-82-690 
 REGON : 531412792 

 
 

 
II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z rozdz. 3 pkt 2.4) 
Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy  oraz 
dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień 
publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach stanowiącym załącznik  do Zarządzenia Nr 
1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r. zmienionym Zarządzeniem Nr 
1620-PR.376/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r oraz Zarządzeniem Nr 514-
RP.112.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016r. 
 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego, zwanego 
również PFU, dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach. 
 
Lokalizacja inwestycji: 
Głuchołazy, ul. Moniuszki, dz. nr: 1273, część dz. nr 1233/1, 1275, część dz. nr 1246/2 
 
KOD CPV: 
71200000 - 0 – Usługi architektoniczne i podobne                                                                            

71400000 - 2 – Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu 

71320000 - 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie nie mniej niż trzech  koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz ze 
wskaźnikowym określeniem kosztów realizacji z każdej koncepcji oraz wizualizacją bryły 
obiektu.  

 
a. Wykonanie koncepcji  polega na opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu co 

najmniej trzech koncepcji architektoniczno-urbanistycznej  basenu połączonego 
funkcjonalnie z otaczającym terenem  i komunikacją z obiektem ORLIK oraz terenami 
gminnymi (w sąsiedztwie terenu pod inwestycję). Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgadniania na bieżąco rysunków koncepcyjnych z Zamawiającym, aż do 
zaakceptowania i przyjęcia ich przez Zamawiającego. 
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b. Rozwiązanie koncepcyjne powinny zawierać i obejmować najkorzystniejsze 
rozwiązania dla określonego celu. Warianty koncepcji muszą być zróżnicowane i 
wprowadzać zasadnicze zmiany w zakresie rozwiązań architektoniczno-
urbanistycznych  obiektu i otaczającego terenu. Zamawiający nie dopuszcza w 
wariantach odbić lustrzanych. 

c. Opracowanie  koncepcyjne ( dla 3 wariantów ) musi zawierać co najmniej:  
  zagospodarowanie terenu  na aktualnej mapie zasadniczej  – mapa w 

posiadaniu Zamawiającego, 
 wizualizację obiektu w postaci renderingów, w co najmniej czterech ujęciach z 

uwzględnieniem terenu zewnętrznego i istniejącego otoczenia, 
 wizualizację wnętrza obiektu w  postaci renderingów w zakresie strefy pływackiej i 

rekreacyjnej ( min 3 strony wnętrza ), 
 technologię uzdatniania wody basenowej, 
 technologie systemu wentylacji, 
 technologię systemu grzewczego, 
 szacunkowe wyliczenie kosztów budowy z wyszczególnieniem elementów 

składowych obiektu np.: niecki basenowej  (z wariantem niecki stalowej i 
żelbetowej wyłożonej płytkami lub folią), systemu grzewczego, systemu 
uzdatniania wody basenowej, systemu wentylacji; 

      W zakresie systemu uzdatniania wody , wentylacji i systemu grzewczego 
przedstawione rozwiązania w koncepcji mogą się powielać. 

d. Każda koncepcja ma zawierać cześć opisową i graficzną i ma być opracowana w 
formie:  

 a) papierowej - 2 egzemplarze dla każdego wariantu,  
 b) elektronicznej w PDF na płycie CD lub DVD - 2 szt 

 
2)  Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego - na podstawie wybranej i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno- urbanistycznej. 
a. Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego  zgodnie z między innymi 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, który winien  zawierać wszelkie przewidziane obowiązującymi 
przepisami opracowania składowe, jak również: 
 część rysunkową wykonaną w skali 1:100 lub 1:50 obejmującą 

zagospodarowanie terenu, rzuty poziome planowanego  obiektu wraz z 
proponowanymi wymiarami,  elewacje , charakterystyczne przekroje,  

 lokalizację sieci zewnętrznych i urządzeń zewnętrznych niezbędnych do 
funkcjonowania obiektu w tym m.in. oświetlenie terenu, gospodarkę zielenią, małą 
architekturę, 

 część opisową - w programie muszą zostać przedstawione rozwiązania 
techniczne i technologiczne zgodne z najnowszymi trendami proekologicznymi 
gwarantującymi niezawodność funkcjonowania obiektów, 

 rozwiązania materiałowe odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, 
wykończenia poszczególnych pomieszczeń, instalacji wewnętrznych oraz sieci 
zewnętrznych ( w tym m.in. konstrukcji dachu, ścian, niecek basenowych, 
instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, 
wyposażenia, systemu uzdatniania wody, klimatyzacji i wentylacji, systemu 
grzewczego, elektronicznego systemu obsługi klienta) oraz zagospodarowania 
terenu. Opis zawierać ma również informację o liczbie zatrudnionych w obiektach 
stanowiących niezbędną obsługę, informację o powierzchniach poszczególnych 
pomieszczeń i elementów obiektów oraz wykaz wyposażenia poszczególnych 
pomieszczeń obiektów.  

 rozwiązania komunikacyjne dotyczące terenu pomiędzy istniejącym parkingiem i 
obiektem Orlik oraz terenami przyległymi z uwzględnieniem modernizacji 
targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki.    

b. Opracowany program funkcjonalno – użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i realizację 
inwestycji  zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowany 
program funkcjonalno – użytkowy  powinien  być odpowiedni do wskazanego celu. 
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c. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają w pełni wykorzystać potencjał terenu i 
harmonijnie wpisać nowe  elementy w otoczenie, z zachowaniem wysokich 
standardów estetycznych i użytkowych obiektu oraz jego wyposażenia, a przede 
wszystkim wykorzystać rozwiązania wpływające pozytywnie na przyszłą eksploatację 
obiektu jak również wprowadzać możliwie najlepszego rozwiązania pod względem 
architektonicznym (ciekawa, atrakcyjna bryła), funkcjonalnym i eksploatacyjnym (ze 
szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania).  

d. Konstrukcja projektowanego obiektu na zapewnić możliwość późniejszej rozbudowy 
obiektu wprowadzając dodatkowe funkcje użytkowe. 

e. Opracowanie PFU należy wykona w formie: 
 papierowej – 4 egzemplarze, 
 elektronicznej – w formie pliku PDF i word  a jakość  zeskanowanych lub 

wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie 
przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i 
powielania danych. 
 Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w jednym egzemplarzu 
na nośniku optycznym  (CD- R, DVD+/-R).  
Opracowania graficzne należy przekazać również w wersji CAD . 

  Zamawiający zakłada również przekazanie plików opracowań graficznych 
umożliwiających wydruk w formie bilbordu   

 Zamawiający zakłada przekazanie minimum 4 wydruków w formie A0 
przedstawiających 2 wizualizacje elewacji obiektu oraz 2 wizualizacje wnętrza 
/widok na niecki/. 

 3) Wskaźnikowe określenie kosztów rozwiązań przyjętych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

 
3. Założenia Zamawiającego  dotyczące zadania : Budowa krytego basenu w Głuchołazach. 
  
Dla potrzeb PFU założono, że:  

1) Hala basenowa obejmować powinna   m.in.:  
a. pełnowymiarową nieckę pływacką o wymiarach 25 m x 12,5 m – 6 torów do 

głębokości 2 m, 
b. nieckę kąpielową (z atrakcjami basenowymi m. in bicze wodne, masaże podwodne, 

leżanki ,gejzery podwodne,   grzybek – kurtyna wodna, „dzika rzeka”), 
c. brodzik dla dzieci, 
d. zjeżdżalnia min. 30 m (dostosowana dla dzieci od lat 6), 
e. pomieszczenia  udzielania pierwszej pomocy, 
f. blok szatniowo – sanitarny do przebierania dla kobiet i dla mężczyzn, 
g. ewentualny wydzielony zespół szatniowo- sanitarny dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach, 
h. mała gastronomia z widokiem na halę basenową, 
i. hol wejściowy z pomieszczeniem recepcji i  kasami, 
j. sauna mokra i sucha, 
k. jacuzzi, 
l. pomieszczenie kierownika obiektu i administracji z wydzielonym zespołem szatniowo- 

sanitarnym, 
m. pomieszczenie dla ratowników i instruktorów z wydzielonym zespołem szatniowo- 

sanitarnym, 
n. magazyn sprzętu basenowego, 
o. pomieszczenie porządkowe i magazynek podręczny, 
p. pomieszczenie obsługi technicznej i monitoringu, 
q. pomieszczenie przyłączy mediów, rozdzielnic elektrycznych, technologii uzdatniania 

wody, itp., 
r. pomieszczenia kotłowni gazowej i urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł 

odnawialnych, 
s. inne pomieszczenia wynikające z zakładanych funkcji. 
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2) Hala basenowa winna być dodatkowo wyposażona w windę ręczną do przenoszenia osób 
niepełnosprawnych z wózków inwalidzkich do niecek basenowych, 
3) Szafki w szatniach mają być wyposażone w elektroniczne zamki otwierane za pomocą 
identyfikacyjnych chipów. Do rozważenia jest zastosowanie jednego, zintegrowanego systemu 
elektronicznej obsługi klienta z kontrola dostępu. 
4) Widownia w przypadku jej zastosowania maksymalnie 2,80 m nad poziomem posadzki 
pływalni, zabezpieczona przed możliwością wtargnięcia z trybuny do części użytkowej pływalni. 
5) Szafki – sejfy na depozyty (z zamkiem wrzutowym na monetę) –mają być  otwierane za 
pomocą kluczy albo do rozważenia włączenie do systemu elektronicznej obsługi klienta. 
6) Obiekt należy wyposażyć w sprzęt nagłaśniający z punktem wyłączania i włączania 
nagłośnienia ze stanowiska ratownika na okres prowadzenia akcji ratowniczej lub ogłaszania 
komunikatów. 
7) Teren wokół obiektu ma być  ogrodzony, zagospodarowany zielenią niską i wysoką, drogami 
dojazdowymi zaadaptowanym parkingiem i dojazdem do obiektu ze strefą wypoczynku 
zewnętrznego ,  zapewnienie ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego dostęp: od istniejących 
parkingów przy ul. Moniuszki do pobliskiego „Orlika” jak również do pobliskich terenów 
stanowiących własność gminy . 
8)  Teren zewnętrzny należy zagospodarować w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektu 
wynikającego z przedmiotu zamówienia. 
9) Umiejscowienie obiektu na działce budowlanej należy założyć  w taki sposób, by możliwe było 
maksymalne wykorzystanie  działki . 
10) Należy przyjąć  materiały i urządzenia fabrycznie nowe  z dookreśleniem w opisie klauzul o 
wykonawstwie wyłącznie z zastosowaniem wyrobów posiadających dokumenty dopuszczające je 
do obrotu w budownictwie. 
11) Wszystkie elementy sterowania urządzeniami technologicznymi pływalni powinny znaleźć się  
w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w klimatyzację. Dopuszcza się wykorzystanie tego 
pomieszczenia do innych celów monitorowania, np. pomieszczenie stałej obsługi technicznej, 
ochrony fizycznej, itp. 
12)  W zakresie technologii basenowej należy przyjąć:  

a. Układy filtracji wody wraz z jej obiegiem.  
b. Układy dezynfekcji wody.  
c. Układy podgrzewania wody.  
d. Układy atrakcji wodnych.  
e. Zestawy wyposażenia sportowego i użytkowego stref basenowych.  
f. Zestawy wyposażenia obsługowego (eksploatacyjnego).  
g. Zestawy chemii basenowej.  
h. Zestawy części zamiennych.   
i. Powyższe układy należy przewidzieć zgodny z obowiązującymi  normami . 

13) Obieg  wody basenowej oraz proces uzdatniania wody basenowej należy przyjąć jak 
najkorzystniejszy dla Zamawiającego i nie generujący zbyt dużych kosztów eksploatacji . 
14) Zamawiający oczekuje, że basen kryty charakteryzować się będzie możliwie niskim 
zapotrzebowaniem na energię oraz niskimi kosztami eksploatacji. 
15) Obiekt powinien być wyposażony w elektroniczny system monitoringu pracy urządzeń 
technologicznych z długookresową rejestracją . 
16) Obiekt powinien być wyposażenie w elektroniczne systemy monitoringu w tym monitoringu 
przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczeń oraz terenu 
zewnętrznego: System Telewizji Dozoru, System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Napadu i 
Włamania oraz jeśli będą wymagane- System Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowy System 
Ostrzegawczy. Należy zaprojektować system umożliwiający rejestrację zdarzeń  
17) Należy przewidzieć dualny, tj. automatyczny i manualny system sterowania załączaniem  
urządzeń . 
18)  Należy przewidzieć niezależne opomiarowanie zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, 
energii cieplnej, itd.) w poszczególnych zespołach funkcjonalnych obiektu: zespołu basenowego, 
punktu gastronomicznego i innych pomieszczeniach mogących podlegać ewentualnemu najmowi 
niezależnemu podmiotowi. 
19) Budynek ma mieć usunięte wszelkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo.  Jeśli będą konieczne podjazdy to należy ograniczyć ich ilość i wysokość do minimum. 
 

4. Proponowane rozwiązania  dotyczące zadania : Budowa krytego basenu w Głuchołazach  
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1) Niecki basenowe: 
a. sportowa o  wymiarach 25,00 m x 12,5 m i o głębokości do  2,0 m  ( w technologii 

wybrane z koncepcji ), 
b.  niecka kąpielowa (z atrakcjami basenowymi m. in. bicze wodne, masaże podwodne, 

leżanki ,gejzery podwodne,   grzybek – kurtyna wodna, „dzika rzeka”) ( w technologii 
wybrane z koncepcji ), 

c. brodzik dla dzieci ( w technologii wybranej  z koncepcji )  
2) Zjeżdżalnia min. 30 m (dostosowana dla dzieci od lat 6), 
3) Schody do zjeżdżalni i pochwyty oraz inne drabinki ze stali kwasoodpornej nierdzewnej. 
4) W przypadku przyjęcia niecki stalowej niecka basenów oraz ich konstrukcja wsporcza 

powinny być tak zaprojektowane, aby uniemożliwić klawiszowanie stalowego dna niecki i 
przez to zapobiegać stratom ciepła w nieckach basenowych w strefie bocznej i dennej. Należy 
zaprojektować izolację termiczną zapobiegającą stratom ciepła. 

5) W wyniku przeprowadzonej symulacji kosztowej w ramach PFU należy potwierdzić słuszność 
założenia zamawiającego, aby całość oświetlenia wewnątrz obiektu i na zewnątrz była 
wykonana w technologii LED. 

6) W projekcie należy uwzględnić oświetlenie podwodne niecek basenowych w technologii LED. 
7) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o podwójnym ocynku i zabezpieczone 

termicznie. 
8) Osprzęt zespołów szatniowo- sanitarnych (natryski, pisuary, umywalki, muszle klozetowe) w 

hali basenowej i pomieszczeniach do użytkowania komercyjnego zaprojektować jako 
uruchamiane na fotokomórkę . Natomiast w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego obsługi 
pływalni zawory wody w tym czerpalne i prysznicowe mieszacze o podwyższonym 
standardzie użytkowym (umożliwiający wydłużony czas użytkowania). 

9) podgrzewanie  wody (ciepłej wody użytkowej) w pomieszczeniach sanitariatów, umywalni, 
szatni w części użytkowej pływalni i zaplecza socjalnosanitarnego obsługi zgodnie z przyjętym 
rozwiązaniem na etapie koncepcji.  

10) wykorzystanie wody deszczowej  do podlewania zieleni urządzonej. 
11) Podgrzewanie wody technologicznej hali basenowej i ich urządzeń zgodnie z przyjętym 

rozwiązaniem na etapie koncepcji.  
12) Boksy kasowe wykonane z zachowaniem podwyższonej ochrony dostępu i kontroli napadu i 

włamania. 
13) Instalacje powodujące emisję hałasu w sąsiedztwie pomieszczeń o określonych parametrach 

akustycznych winny być dodatkowo izolowane poprzez obudowanie lub profile izolacyjne 
piankowe. 

14) Wszystkie instalacje należy projektować o podwyższonej żywotności z uwzględnieniem 
przewidywanych warunków szkodliwych, na które będą narażone w trakcie eksploatacji, z 
uwagi na zakładany zakres funkcjonalny obiektu. 

15) Elementy zewnętrzne- układ drogowy i przejść pieszych utwardzone .  
16) Elementy małej architektury o podwyższonej trwałości i odporności na wandalizm. 
17) Wszystkie materiały wykończeniowe podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego ,  

rozwiązania  materiałowe należy przyjąć zgodnie ze stosowanymi  obecnie w tego typu 
obiektach 

 
 
5. Informacje dodatkowe: 
1) Obiekt sportowo rekreacyjny przeznaczony będzie dla szerokiej grupy odbiorców, ze 

specjalizacją w godzinach dopołudniowych w zakresie nauki i doskonalenia techniki pływania, 
a w godzinach popołudniowych i w weekendy z przeważająca formą rekreacji i aktywnego 
wypoczynku 

2) Parkingi do obsługi projektowanego krytego basenu – przewiduje się wykorzystanie 
istniejących parkingów; 

3) Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić opracowany program funkcjonalno – 
użytkowy modernizacji targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki (dokument 
do wglądu u Zamawiającego), obecnie na części terenu (dz. nr 1273) znajdują się obiekty 
budowlane (obecne targowisko), 

4) Zagospodarowanie terenu przyjąć w sposób uwzględniający maksymalne wykorzystanie 
terenów będących własnością Gminy Głuchołazy, 

5) Przewidywany koszt inwestycji  – 12 mln netto. 
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6) Zamawiający posiada dokumentację z badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych 
warunków w podłożu terenu przeznaczonego pod budowę basenu krytego w Głuchołazach ul. 
Moniuszki, dz. nr 1273, 

7) Celem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest uzyskanie najlepszych rozwiązań 
funkcjonalno użytkowych obiektu krytego basenu  oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca  
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta, regionu i turystów, 

8) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających 
istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert, jak również zaproponowanych rozwązań 
projektowych. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego 
ofertę. 

9) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa 
autorskie do wykonanych opracowań w zakresie objętym umową. 

10) Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mogą naruszać  art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 
oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 
wydajnościowego  i funkcjonalnego.  

11)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca uczestniczył w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji, w 
tym udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania Wykonawców tego postępowania w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca uczestniczył w dodatkowych spotkaniach, debatach, 
konsultacjach nad Koncepcja lub  PFU, 

13) Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Szczegółowe 
zapisy dotyczące podwykonawców zawiera załącznik nr 5 do IWZ – wzór umowy, 

14) Na etapie realizacji PFU Zamawiający może posiłkować się firmą bądź osobą , która będzie 
upoważniona do weryfikowania opracowań. Wykonawca zobowiązany będzie do 
wprowadzenia wszelkich sugestii, uwag i zmian ze strony osoby weryfikującej zgodnych z 
obowiązującymi przepisami w zakresie usługi, 

15) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszystkich wytycznych zgodnie z Programem 
Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 
6. Gwarancja i rękojmia 
 
Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesiące liczony od dnia odbioru końcowego zadania. 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania całości zamówienia ustala się następująco: 
 1) termin wykonania  trzech  koncepcji  architektoniczno- urbanistycznych do  25.01.2018r. od 

dnia podpisania umowy. 
 2) termin wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego ustala się do 07.03.2018r. od dnia  

zaakceptowania  przez Zamawiającego  ostatecznej wersji koncepcji architektoniczno- 
urbanistycznej. 

 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 

1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: 
wykonawca musi  wykazać, że w  okresie ostatnich 10 lat przed dniem upływu terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  to w tym okresie, 
zrealizował usługi odpowiadające swoim rodzajem  usłudze stanowiącej przedmiot 
zamówienia , to jest wykonał  co najmniej: 

1) jedną pełnobranżową dokumentację projektową na budowę lub przebudowę 
obiektu sportowo-rekreacyjnego  typu  kryty basen lub pływalnia lub park wodny o 
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parametrach nie mniejszych niż:  niecka sportowa o wymiarach co najmniej 25m 
x 12,5m i powierzchnia użytkowa obiektu co najmniej 800 m2.  
Wskazany obiekt musi być obiektem już zrealizowanym  na podstawie  tej 
zaprojektowanej dokumentacji i takim który  uzyskał pozwolenie na 
użytkowanie. 

 
lub 
   
 
2) jeden program funkcjonalno-użytkowy dla zadania  budowy lub przebudowy 

obiektu sportowo-rekreacyjnego  typu  kryty basen lub pływalnia lub park wodny o 
parametrach nie mniejszych niż:  niecka sportowa o wymiarach co najmniej 25m 
x 12,5m i powierzchnia użytkowa obiektu co najmniej 800 m2.  
Wskazany obiekt musi być obiektem już zrealizowanym  na bazie tego 
programu funkcjonalno-użytkowego /zaprojektuj i wybuduj/  i takim który  
uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

 
 

Wykonanie usług Wykonawca musi potwierdzić referencjami, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze  Wykonawca nie jest w  stanie uzyskać referencji  – innymi 
dokumentami, wydanymi przez podmiot na rzecz którego te usługi wykonywał, potwierdzającymi, 
że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 
 
Załączenie wykazu usług bez załączenia do oferty dowodów potwierdzających ich 
wykonanie Zamawiający może  uznać jako brak spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu i wykluczyć Wykonawcę. 
 
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się Wykonawców, którzy złożą 
ofertę w postępowaniu, na tzw. zasoby podmiotu trzeciego, o których mowa w ustawie Pzp. 
Zamawiający nie dopuszcza powoływanie się na wiedzę i doświadczenie podwykonawców , czy 
podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
załączania do oferty zobowiązań podmiotów trzecich. 
Z uwagi na wagę i znaczenie realizowanej inwestycji, istotnym dla Zamawiającego jest aby 
Wykonawca był podmiotem doświadczonym w realizacji zadań o podobnym charakterze do 
przedmiotu zamówienia. 
Powołanie się na wiedzę i doświadczenie podwykonawców, czy podmiotów trzecich w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz załączania do oferty zobowiązań 
podmiotów trzecich Zamawiający uzna jako brak spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu i wykluczy Wykonawcę. 
 

2. w zakresie  dysponowania zespołem projektowym: 

Wykonawca musi wykazać , że posiada lub będzie posiadał  zespół projektowy, składający się z 
osób z uprawnieniami projektowymi w odpowiednich branżach i należącymi do Regionalnej Izby 
Inżynierów Budownictwa, posiadającymi opłacone składki na okres związania ofertą. 

 
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi 
wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 
- co najmniej 1 (jedną) osobą - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w branży architektonicznej, która będzie pełniła funkcję Głównego 
Projektanta- koordynującego działania zespołu projektowego, 
- co najmniej 1 (jedną) osobą - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej, 
- co najmniej 1 (jedną) osobą - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
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- co najmniej 1 (jedną) osobą - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 
energetycznych bez ograniczeń, 
-  co najmniej 1 (jedną) osobą - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w branży drogowej 
-  co najmniej 1 (jedną) osobą - projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania w branży telekomunikacyjnej. 

 
Każda z wymienionych wyżej osób powinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co 
najmniej jednej pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę 
obiektu sportowo-rekreacyjnego  typu kryty basen lub pływalnia lub park wodny. 
Powyższy warunek nie dotyczy projektanta branży drogowej. 
 
W wykazie – zespół projektowy- Wykonawca musi podać nazwę usługi w wykonaniu której 
dany członek zespołu brał udział. 
 

Przez uprawnienia projektowe rozumie się uprawnienia upoważniające do projektowania, wydane 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają 
uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.  

Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się 
kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w 
tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów 
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 Skład zespołu określa minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
uprawnieniach. 
 
 
VI.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGANYCH WARUNKÓW(ZAWARTOŚĆ 
OFERTY): 

 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – sporządzony wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ, 

b. oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ, 

c. wykaz wykonanych usług- sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
IWZ z załączeniem referencji których mowa w pkt. V. 1. IWZ; 

d. wykaz - zespół projektowy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
IWZ; 

e. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio z  właściwego rejestru, 

 

 
Brak któregokolwiek z w/w dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty. 
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VII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY WARUNKÓW WYMAGANYCH OD 

WYKONAWCÓW 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożą dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych ofert  
i załączonych dokumentów na zasadzie „spełnia „ , „nie spełnia”. 

 

VIII. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli: 
a) treść oferty nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, Istotnych Warunkach 

Zamówienia (IWZ) , 
b)   oferta zawiera błędy lub omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny. 
 

2. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli: 
a) oferta zawiera rażąco niską cenę , tzn. cenę niewspółmiernie niską w stosunku do cen ofert 

innych wykonawców w danym postępowaniu lub cenę niższą od wartości szacunkowej 
zamówienia ustalonej przez Zamawiającego o co najmniej 40%. Burmistrz może wezwać 
wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

b) oferta posiada braki formalne, treść oferty wymaga wyjaśnienia, chyba że Wykonawca na 
skutek wezwania Zamawiającego uzupełni ofertę lub wyjaśni jej treść w zakresie 
wymaganym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, którego oferty nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu opisanych w IWZ lub który wcześniej wykonywał zamówienie dla 
Zamawiającego w sposób wadliwy lub o którym Zamawiający powziął wiedzę, że  wykonywał 
zamówienia dla innych podmiotów w sposób wadliwy. 

 
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp 
na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia. 
  
X.   NEGOCJACJE  
  
Zamawiający zastrzega możliwość  prowadzenia negocjacji złożonych ofert. Negocjacji podlega 
zarówno cena oferty jak i pozostałe parametry oferty. 
 
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: 

a) pod względem przedmiotu zamówienia  
p. Agnieszka Sobków /tel. 077 40 92 110/– Wydział  Gospodarki Komunalnej, Inwestycji 
i Architektury  

      b)   pod względem formalnym  
p. Joanna Sznajder –  Wydział Wspierania Rozwoju Działalności Przedsiębiorczości i 
Zamówień Publicznych , tel. /077/ 40-92-124/ 

 
XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
XIII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Przygotowanie oferty 
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a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem. 

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę.  
d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby, 

e) W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty 
przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał 
udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność  
z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione, 

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki o których mowa w tekście niniejszego zapytania ofertowego. 

g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane. 

h) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego IWZ 
muszą być złożone w formie oryginału.  

i)  Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

j) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. „Poświadczam za 
zgodność z oryginałem – dnia ....................”podpis i pieczątka imienna Wykonawcy, 

k)  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

l)  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie  
m)  Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w następujący sposób: 

     
Gmina Głuchołazy  ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska 

 
Oferta w postępowaniu na: 

 
Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa 

krytego basenu w Głuchołazach  
Nie otwierać przed dniem: 8 grudnia 2017r. do godziny 10:00 

                                     
 Należ podać nazwę i adres oferenta 

 
2. Oferta wspólna  

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz dla zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

b) Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać dokumentu regulującego 
współpracę wykonawców składających wspólną ofertę. 

      c) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia. 
 
 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
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Urząd Miejski w Głuchołazach 
ul. Rynek 15 
48-340 Głuchołazy 
Pokój nr 11 (sekretariat I piętro) 

  
Do dnia  08.12.2017 do godziny 10:00 

 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Cenę oferty  należy wskazać w Formularzu Oferty w formie ceny ryczałtowej. 
2. Cenę należy podać w walucie polskiej z dokładnością do 1 grosza. Wszelkie zaokrąglenia 

powinny być wykonane do drugiego miejsca po przecinku, z zastosowaniem przybliżenia 
dziesiętnego. 

3.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty prac, koszty 
uzyskania uzgodnień, decyzji, warunków technicznych, ekspertyz, koszty drukowania i 
powielania PFU, koszty wprowadzanie korekt do PFU wynikających z uzgodnień, 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.. 

4. Cena musi obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego 
rodzaju , niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do 
wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką 
podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury. 

6. Jeżeli Wykonawca określi cenę w sposób odmienny od powyżej opisanego Zamawiający 
odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
załączniku nr 5 do IWZ – Wzorze umowy. 

8. Cena co do zasady pozostaje niezmienna w całym okresie realizacji umowy i obejmuje 
wszelkie koszty związane  z realizacją przedmiotu umowy, poza przypadkami określonymi 
we wzorze umowy i IWZ dopuszczającymi zmianę ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe i błędy w obliczeniu ceny.  
 

 
XVI. KRYTERIA  WYBORU  OFERT   
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 

Kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta 
1) Cena ( C ) 40% 40 punktów 
2) Wysokość 

zaproponowanej 
kary umownej  

(Wk) 

20% 20 punktów 

3) Doświadczenie 
wykonawcy (D) 

40% 40 punktów 

 
 
3. Zasady oceny kryterium  Cena (C): 

 
Szczegółowe zasady dotyczące obliczania ceny oferty zawiera pkt. XV IWZ. 
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W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

 
 C min  

Pi (C)  = -------------  x   Max (C) 
 C i  

      gdzie: 
 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

C i cena oferty „i" – zgodnie z Formularzem ofertowym 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena". 

 
 
4. Zasady oceny kryterium : Wysokość zaproponowanej kary umownej  (Wk) 
 
Przez to kryterium Zamawiający rozumie wysokość zaproponowanej kary umownej  (Wk) za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do wykonania 3  koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznych i wykonania PFU –waga kryterium 20 % 
 
Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznych i w wykonaniu PFU określona przez Zamawiającego wynosi 50 
zł . 
Maksymalna wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznych i w wykonaniu PFU określona przez Zamawiającego wynosi 200 
zł . 
 
Za zaproponowanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym  zwiększenia kary umownej za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznych i w wykonaniu 
PFU przyznawane będą punkty w następującej wysokości: 
a) kara większa od minimalnej o 50 zł za każdy dzień opóźnienia – 5 pkt 
b) kara większa od minimalnej o 100 zł za każdy dzień opóźnienia – 10 pkt 
c) kara większa od minimalnej o 150 zł za każdy dzień opóźnienia – 20 pkt 
 
Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje zwiększenia kary umownej i utrzyma karę na poziomie 
minimalnym, określonym przez Zamawiającego,  jak również w przypadku gdy Wykonawca nie 
poda w formularzu ofertowym kwoty zaproponowanej kary lub gdy Wykonawca wpisze 0 zł  -  
otrzyma 0 pkt. 
 
Za zaproponowanie zwiększenia ww. kary umownej o więcej niż 150 zł nie zostaną przyznane 
dodatkowe punkty, a Wykonawca otrzyma 20 pkt. zgodnie z określoną  przez Zamawiającego 
maksymalną wysokością kary. 
 
 
5. Zasady oceny kryterium: Doświadczenie wykonawcy (D). 
 
Przez to kryterium Zamawiający rozumie doświadczenie wykonawcy w wykonaniu usług 
odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, to jest usług polegających na 
wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę obiektu 
użyteczności publicznej, który będzie obiektem sportowo-rekreacyjnym  typu  kryty basen lub 
pływalnia lub park wodny lub usług polegających na wykonaniu programu funkcjonalno-
użytkowego dla zadania  budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej, który będzie 
obiektem sportowo-rekreacyjnym  typu  kryty basen lub pływalnia lub park wodny - waga 
kryterium 40 pkt., z zastrzeżeniem poniższych zapisów: 
 
Jeżeli Wykonawca w ogóle nie wpisze do formularza ofertowego (podając nazwę / tytuł), usług 
odpowiadających swoim zakresem powyższemu opisowi kryterium, otrzyma w danym kryterium 0 
pkt.  
Jeżeli Wykonawca  wykaże w formularzu ofertowym, usługi, które nie  odpowiadają swoim 
zakresem powyższemu opisowi kryterium, te usługi nie będą brane pod uwagę przy ocenie 
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spełnienia tego kryterium. W przypadku gdy wszystkie wskazane usługi nie będą odpowiadać 
zakresem opisowi kryterium Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
 
Jeżeli Wykonawca wykaże w formularzu ofertowym usługi nie wykonane bezpośrednio przez 
Wykonawcę, ale  przez inne podmioty (podwykonawców, osoby trzecie), usługi te  nie będą brane 
pod uwagę przy ocenie spełnienia  kryterium doświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy 
wszystkie wskazane usługi nie będą wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę,  Wykonawca 
otrzyma 0 pkt 
 
 
Do oceny Zamawiający  będzie  brał tylko takie usługi (taką ich ilość), która jest zgodna z 
opisem kryterium doświadczenie wykonawcy. 
 

 
W przypadku kryterium „Doświadczenie wykonawcy” (D) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania 
 
 

 D i  
Pi (D)  = -------------  x   Max (D) 

 D max  
      gdzie: 

Pi(D) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i"  za kryterium „Doświadczenie wykonawcy” 
Dmax Największa ilość usług, wskazanych z nazwy w ofercie , zgodna z opisem 

kryterium,  sposród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
D i ilość usług, wskazanych z nazwy, zgodna z opisem kryterium zaproponowana w 

ofercie ocenianej „i" – zgodnie z Formularzem ofertowym 
Max (D) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Doświadczenie wykonawcy”. 
 

 
 
6.  Zamawiający będzie oceniał i porównywał oferty wg w/w kryteriów wskazanych w ofercie. 
 
7. Spośród złożonych ofert, podlegających ocenie Zamawiający wybierze ofertę która stanowi 
najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów i uzyska największą ilość punktów  
(decyduje suma punktów z poszczególnych kryteriów) 
 
8.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający sposród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 
9.   Zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający. 
 
 
XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do IWZ. 

 
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO  WYBORZE 
OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

 
 
XIX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy 
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- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały 
odrzucone 

-           unieważnieniu postępowania  
 
XX. ZAŁĄCZNIKI 
Załączniki do IWZ: 

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do IWZ 
b. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 

nr 2 do IWZ, 
c. Wzór wykazu wykonanych usług budowlanych- załącznik nr 3 do IWZ, 
d. Wzór wykazu – zespół projektowy- załącznik nr 4 do IWZ, 
e. wzór umowy – załącznik nr 5 do IWZ, 
f. Dokumentacja Zamawiającego – mapa sytuacyjna, badania 

geotechniczne, koncepcja biznesowa) 


