
Zaproszenie do składania ofert 
 

ZAMAWIAJĄCY:  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
ul. Zachodnia 6 
99-100 Łęczyca 

 

Tryb postępowania: 

Postępowanie jest prowadzone  w trybie otwartym – publikacja zaproszenia do złożenia oferty na stronie 
Zamawiającego www.zozleczyca.pl 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość 
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy). 

Nazwa zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn.: 
„Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego 
dla przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”. 
 
II. Opis ogólny – podstawowe cele przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”, polegające na 
realizacji prac termomodernizacyjnych zaplecza administracyjno-technicznego Szpitala, tj. budynku 
administracyjno-gospodarczego, magazynów, tlenowni, trafo i agregatu. Wszystkie cztery budynki pełnią 
funkcję usługowo-pomocniczą dla Szpitala. Szczegółowy opis przewidywanych w ramach przedsięwzięcia 
prac termomodernizacyjnych znajduje się w audycie energetycznym przedmiotowego obiektu i zakłada 
m.in.: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, zamurowanie okien i drzwi, wymianę 
okien i drzwi, modernizację instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, wprowadzenie zarządzania 
energią poprzez regulację pogodową, strefowy podział instalacji c.o., opomiarowanie zużycia energii oraz 
zdalny nadzór nad parametrami instalacji c.o. 

Realizacja przedsięwzięcia ma się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2,  
poprawy warunków użytkowania budynku, a tym samym ma pozytywnie wpłynąć na promowanie nowych 
technologii w budownictwie oraz na poprawę świadomości ekologicznej obywateli oraz do osiągnięcia: 

▪ efektu ekologicznego: 
a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1659,2 GJ/rok; 
b) zmniejszenie emisji CO2: 109.59 Mg/rok; 
c) zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 2148.52 GJ/rok; 

▪ efektu rzeczowego: 
a) powierzchnia budynków objętych termomodernizacją: 3339,71 m2; 
b) liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej ponad 500 m2: 1 szt.; 
c) liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej do 250 m2: 3 szt.; 

 
II. ZASADY PRZYJĘCIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



 W przypadku gdy wartość opisywanego przedmiotu zamówienia będzie większa niż zabezpieczone 
środki na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia podpisania umowy. 

W przypadku gdy po przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, wartość 
robót budowlanych będzie większa niż zabezpieczone środki na podstawie podpisanej umowy z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od umowy w zakresie pełnienia  Nadzoru Inwestorskiego. 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE  OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

1. Zakres rzeczowy dotyczący wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego Termomodernizacji 
budynków w ZOZ Łęczyca: 
a) Budynek Administracyjno-Gospodarczy: 

▪ Mapa do celów projektowych 
▪ Inwentaryzacja elewacji 
▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  
▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 
▪ Kosztorys nakładczy 
▪ Kosztorys inwestorski 
▪ PBW w wersji  elektronicznej 
▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

b) Budynek Magazynów: 
▪ Mapa do celów projektowych 
▪ Inwentaryzacja elewacji 
▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  
▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 
▪ Kosztorys nakładczy 
▪ Kosztorys inwestorski 
▪ PBW w wersji  elektronicznej 
▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

c) Budynek Tlenowni: 
▪ Mapa do celów projektowych 
▪ Inwentaryzacja elewacji 
▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  
▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 
▪ Kosztorys nakładczy 
▪ Kosztorys inwestorski 
▪ PBW w wersji  elektronicznej 



▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

d) Budynek Trafo i Agregatu: 
▪ Mapa do celów projektowych 
▪ Inwentaryzacja elewacji 
▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  
▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 
▪ Kosztorys nakładczy 
▪ Kosztorys inwestorski 
▪ PBW w wersji  elektronicznej 
▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 
budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

2. Projekty należy wykonać uwzględniając wytyczne określone  w audytach  energetycznych w/w 
budynków które przekaże Wykonawcy Zamawiający. 

 
3. Termin wykonania opracowania dokumentacji projektowej: 

▪ termin wykonania projektów –6 tygodni  liczone od dnia podpisania umowy, 
▪ termin uzyskania pozwoleń –  30 dni liczone od daty przekazania projektu 
▪ termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 45 dni liczone od daty 

przekazania projektów 
 
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE  PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. W zakresie  zapewnienie i sprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowego 
nadzoru inwestorskiego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 

a) przekazanie wykonawcy  przy udziale inwestora placu budowy, 
b) częstotliwość pobytu Inspektora Nadzoru na budowie musi być dokumentowana wpisem do 

dziennika budowy lub odnotowana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, nie 
rzadziej niż dwa razy w tygodniu w branży odpowiedniej do prowadzonego na budowie zakresu 
robót, w trakcie ich wykonywania 

c) przeprowadzanie narad, zarządzanie procesem inwestycyjnym (zaawansowanie, harmonogram,  
weryfikacja materiałów itp.) 

d) bieżące informowanie Zamawiającego w postaci pisemnego raportu o przebiegu i stopniu 
zaawansowania robót wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, w ciągu 5 dni od zakończenia 
danego miesiąca oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego, (rodzaj pliku: jpg, wielkość 
zdjęcia: min. 4 megapiksele, fullkolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora zdjęcia, fotografie 
nie mogą zawierać ludzkich wizerunków).  

e) udział we wszystkich odbiorach w szczególności robót zanikowych ulegających zakryciu,  
f) informowanie o sytuacjach mających wpływ na zmianę terminu i  kosztów budowy, 
g) kontrola prawidłowości prowadzenia robót budowlano-montażowych, zapisów w dzienniku 

budowy,   
h) sprawdzenie obmiaru robót, weryfikacja jakości wykonywanych prac, 
i) weryfikacja dokumentacji odbiorowej, 



j) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego, komisjach odbiorów częściowych oraz odbiorów 
robót ulegających zakryciu, 

2. W zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do rozliczenia uzyskanych środków z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środków i Gospodarki Wodnej: 

a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia uzyskanej dokumentacji, 
b) przygotowanie zestawienia zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na koszty kwalifikowane i koszty 
niekwalifikowane 

c) przygotowanie zestawienie kosztów poniesionych na realizację Przedsięwzięcia z podziałem na 
koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania audytu ex-post po zakończeniu przedsięwzięcia 
potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego. 

4. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt 1.d), udziela 
Zamawiającemu i jednocześnie NFOŚiGW, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej 
terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie niniejszej dokumentacji fotograficznej, do celów 
promocyjnych i marketingowych. Upoważnienie dla Zamawiającego i jednocześnie NFOŚiGW do 
korzystania z dokumentacji fotograficznej na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 
b) zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 
d) publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, 
e) publicznego rozpowszechniania za pomocą środków masowego przekazu tj. np. Internet, 

telewizja, broszury, artykuły prasowe sponsorowane, 
f) prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz wykonywania przez 

Zamawiającego praw zależnych, zmian, skrótów, opracowań w dokumentacji fotograficznej, 
g) przekazanie autorskich praw majątkowych Zamawiającemu i  uprawnienia do udzielania dalszych 

autorskich praw majątkowych do przekazanej  dokumentacji fotograficznej,  
 
4. Termin wykonania obowiązków wynikających z pełnienia Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich 

wymaganych branżach:  

▪ rozpoczęcie z chwilą przekazania terenu budowy wykonawcy robót, 
▪ termin zakończenia pełnienia nadzoru inspektorskiego do dnia protokólarnego odbioru 

końcowego wykonanych zamówienia (zadania), 
▪ termin przygotowania dokumentów do rozliczenia zadania – 60 dni liczone od dnia odbioru 

końcowego wykonanego zamówienia (zadania) 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA: 

Zamawiający wymaga od wykonawców spełnienia n/w warunków udziału w niniejszym postępowaniu: 

1. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN, 

2. posiadania doświadczenia tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat liczone od dnia złożenia oferty: 
a) minimum 2 zamówienia  (zadania) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej 

dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o powierzchni budynku objętej 
termomodernizacją minimum 2000,0 m2; 

b) minimum 2 zamówienia  (zadania) polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub 
zastępstwa inwestycyjnego dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o 
powierzchni budynku objętej termomodernizacją minimum 2000,0 m2; 

 



Zamawiający dopuszcza, możliwość przedstawienia doświadczenia np. jednego zamówienia, który 
jednocześnie spełni kilka postawionych wymogów tj. opracowania dokumentacji projektowej i 
pełnienia nadzoru inwestorskiego lub zastępstwa inwestycyjnego. 

3. dysponują pracownikami lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej, 
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży instalacyjnej 
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej 
d)  osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń,  
e) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w branży instalacyjnej 
f) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej  

 
Uwaga!  

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i  
Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). 

2) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r poz. 2272 ze zm.). 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada 
wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności 

 

4. Wymagane dokumenty: 
a) opłacona polisa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności, 
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wg. załącznika nr 3 
c) wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie - wg. załącznika nr 2 
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych 

w wymaganych dokumentach. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1). 
b) wymagane dokumenty określone w pkt. V.4 
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym, 
d) Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę, 
e) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – 
poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną 



pieczątką i podpisem bądź czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
na zewnątrz 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
1. kontaktowanie się za pośrednictwem faksu: 24 388 2264, drogą elektroniczną e-mail: 

zozleczyca@zozleczyca.pl , dotyczy: 

▪ składania wyjaśnień, zawiadomień, informacji dotyczących postępowania,  
▪ powiadomienia uczestników postępowania o jego wyniku lub zamknięciu bez dokonania 

wyboru.  
2. FORMA PISEMNA (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca) dotyczy: 

▪ złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa do jej złożenia, 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej zapytania w terminie 

do dnia 01.04.2020r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed terminem składania ofert, zmienić treść 
zapytania, w tym termin składania ofert. Każda wprowadzona zmiana zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wojciech Wodziński Z-ca dyr. ds. 
Administracyjno-Eksploatacyjnych  

 

VIII. WYMAGANIA DOT. WADIUM: 

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 2.500,-zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).   

Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem 
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać w kasie Zamawiającego lub przelewem na konto 
depozytowe Zamawiającego tj. BGK o/Łódź nr 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002, przy czym kwota 
przelewu powinna wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny określonej jako 
ostateczny termin składania ofert. 

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentacji 
przetargowej. 

Wykonawcy, którzy nie przedłożą do wglądu komisji dowodów wniesienia wadium przetargowego 
będą traktowani jako niespełniający wymagań przetargu i na tej podstawie ich oferty zostaną 
odrzucone. 

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

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 
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Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie 
dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie złoży wymaganych 
dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert  

2. Zamawiającego może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest ważne po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę. 
 
X. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 roku do 
godziny 10:00 

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 
 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

 

OFERTA na: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia 
pn.: „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca” 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie. 

XI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, 

jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,  
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.  
4. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

1. Cena podana na formularzu ofertowym stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 
zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego za wykonanie przedmiotu zamówienia zg. z dokumentacją 
budowlaną. 



2. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty wszelkich uzgodnień, pozwoleń związanych z 
uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

XIII. WYBÓR WYKONAWCY, KRYTERIA OCENY OFERT: 

Kryteriami oceny jest – cena 100%, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty 
otrzymają punkty wg. wzoru: C = (C najniższa / C badana) x 100  

 

XIV. ZAWIADOMIENIA KIEROWANE DO WYKONAWCY / WYKONAWCÓW: 

1. Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, o:  
▪ niespełnieniu warunków uczestnictwa, 
▪ wyborze wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa  

lub 

▪ zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od 

podpisania umowy, wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POUCZENIA 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy 
– Kodeks cywilny 

XVI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  – załącznik nr 4 do niniejszej zapytania 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA: 
Załącznik nr 1  -  formularz oferty, 
Załącznik nr 2  -  wykaz  wykonanych usług, 
Załącznik nr 3  -  wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, 
Załącznik nr 4  -  projekt umowy wraz z załącznikami 
 


