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Numer
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Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-2028/20 - Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów w branży
kamieniarskiej

Tytuł

Zapytanie ofertowe na budowę budynku Zakładu Pomnikarskiego
przy ul. Rzeźnianej w Białej Podlaskiej.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy
1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w
niniejszej umowie.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie
pisemnego aneksu.
3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. Wniosek
powinien zawierać, co najmniej:
1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;
2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian;
3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania
umowy;
4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany
niezwłocznie,
a w przypadku braku możliwości udzielenia niezwłocznej odpowiedzi, nie później niż w terminie do 10 dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
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dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) zmianie ulegnie umowa o doﬁnansowanie projektu zawarta pomiędzy Zamawiającym a Instytucją
Współﬁnansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i
warunków płatności doﬁnansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;
b) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,
h) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo
dochowania należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan
klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy, wprowadzenie
przez ograny państwa obostrzeń w związku z wystąpieniem epidemii i tym podobne zdarzenia, które
utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny
warunki jego realizacji.
2) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych
i wyposażenia wskazanych w projekcie, stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem
procesu budowlanego – na materiały i wyposażenie, posiadające co najmniej takie same parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem
niezwiększenia ceny;
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminu zakończenia robót, w przypadku
wystąpienia robót dodatkowych.
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Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-20
1. Specyﬁkacja Warunków Zamówienia
2. Załacznik nr 1 do SWZ dok. projektowa fold 1
3. Załacznik nr 1 do SWZ - doku. projektowa fold. 2
4. Załacznik nr 2 do SWZ - wzór umowy
5. Załacznik nr 3 do SWZ - formm. oferty
6. Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie
7. Załacznik nr 5 do SWZ -- wykaz dostaw
8. Załącznik nr 6 do SWZ - wniosek o ustalenie wizji

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-04-20

2021-04-20

Termin składania ofert
2021-05-05 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOMUNALNIK”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 33
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5370000130

Osoby do kontaktu
Artur Zaborowski
tel.: 83 343 46 91
e-mail: artur.zaborowski@komunalnik.pl

Części zamówienia
Część: 1
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Tytuł części 1

Budowa budynku Zakładu Pomnikarskiego
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Roboty budowlane

Podkategoria
Roboty budowlane

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku parterowego niepodpiwniczonego o wymiarach
w rzucie 41,41x22,21m przy ul. Rzeźnianej w Białej Podlaskiej. W budynku przewidziana jest do
wykonania instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania, elektryczna oraz wentylacji mechanicznej.
2. Dane ogólne budynku: 1) długość - 41,41m, 2) szerokość - 22,21m, 3) wysokość - 9,82m, 4)
powierzchnia użytkowa – 699,06m2, 5) kubatura brutto - 3701,96m3. 3. Ogólny opis elementów
projektowanych: 1) Ławy i stopy fundamentowe - żelbetonowe, 2) Ściany zewnętrzne z płyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm, 3) Główna konstrukcja nośna stalowa ramowa,
4) Dach dwuspadowy nad częścią wyższą i jednospadowy nad częścią niższą, pokryty płytą
warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm. 4. Instalacje: Centralne ogrzewanie i ciepła
woda użytkowa na bazie powietrznych pomp ciepła 2x26,0kW. Ogrzewanie hali z agregatów
grzewczo-wentylacyjnych elektrycznych - 4szt. Wewnętrzna instalacja wodociągowa z sieci
miejskiej.
Do celów technologicznych woda w obiegu zamkniętym. Wewnętrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej, będzie włączona do sieci miejskiej. W hali przewidziane są koryta otwarte typu ACO,
odprowadzające brudną wodę od maszyn do zbiornika (dostawa urządzeń do oczyszczania wody
brudnej i ich instalacja jest poza zakresem zamówienia). Przyłącza wod-kan do sieci miejskiej.
Wentylacja: 1) w hali za pomocą agregatów grzewczo-wentylacyjnych z czerpniami ściennymi
– 2 szt. i wentylatorów dachowych – 3 szt., 2) w części niższej wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna. 5. Podłogi: 1) w hali betonowa zbrojona siatką stalową, izolacja termiczna
ze styropianu, wykończenie durobetem, izolacja przeciwwilgociowa na gruncie, 2) w części niższej
terakota na jastrychu cementowym zbrojonym, izolacja termiczna ze styropianu, izolacja
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przeciwwilgociowa na gruncie. 6. Okładziny: Na ścianach łazienek i umywalni glazura do wysokości
min. 2,0m. 7. Utwardzenia terenu – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na stabilizacji
piaskowo-cementowej: 1) dojścia i dojazdy do budynku, 2) miejsca postojowe, 3) wejście do
budynku. 8). Pozostałe rozwiązania techniczne i materiałowe zawarte są w projekcie budowlanym
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Opracowanie projektów wykonawczych leży po stronie
Wykonawcy. 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa
wraz z przedmiarami robót, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ - w związku z tym że w
przedmiotowym postępowaniu wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, przedmiar robót
stanowiący
część dokumentacji ma charakter wyłącznie pomocniczy (poglądowy) dla oszacowania kosztów
realizacji zamówienia, 2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 10. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 11. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości
oraz rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy*, licząc
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Uwaga: Zaoferowany okres rękojmi za wady nie
może być krótszy od zaoferowanego okresu gwarancji. Wykonawca może zaproponować jeden z
poniższych okresów gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane tj.: 36 m-cy albo
48 m-cy albo 60 m-cy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi to 36 m-cy. Maksymalny okres gwarancji
i rękojmi wynosi 60 m-cy. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części mógłby skutkować nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia,
lub też rodziłby potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne
części zamówienia co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 13.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny
niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 14.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania wizji lokalnej, w celu umożliwienia
zapoznania
się przez Wykonawców z terenem, którego mają dotyczyć zamawiane roboty budowlane. Wizja
lokalna będzie przeprowadzana indywidualnie. W celu możliwości odbycia wizji lokalnej należy
złożyć
na adres Zamawiającego wniosek o ustalenie jej terminu (zgodnie ze sposobami porozumiewania
się z Zamawiającym, wskazanymi w rozdziale IX SWZ) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie wizji lokalnej, o czym niezwłocznie
powiadomi Wykonawcę. 15. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm,
ocen technicznych, specyﬁkacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentacjeopisującą
przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji
opisującej przedmiot zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SWZ
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lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może
zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych
podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot
zamówienia.
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać
w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga realizacji całego
przedmiotu
zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 listopada 2021 roku. 17. Zamówienie
realizowane jest z udziałem środków Europejskich w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnej
technologii obróbki materiałów w branży kamieniarskiej nr POIR.03.02.02-00-2028/20 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 18. Zadanie realizowane na podstawie
prawomocnej
Decyzji Nr 162/20 z dnia 29.06.2020r. o pozwoleniu na budowę obejmujące budowę budynku
usługowego – zakładu pomnikarskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o.,
elektryczną, wentylacją mechaniczną oraz utwardzeniem terenu pod dojścia, dojazdy, miejsce
na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych na działkach w obrębie 0001, nr ewid. 506/2,
507/1, 507/2 przy ul. Rzeźnianej w Białej Podlaskiej, jednostka ewidencyjna 066101_1 Biała
Podlaska. 19. Pełna dokumentacja postępowania będzie także udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego [URL]: https://komunalnik.pl/. 20. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca. 21. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy, Al. Jana
Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska –Biuro Obsługi Klienta, do dnia 05.05.2021 r., do godziny 10:00.
22.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, pok. 10, w dniu 05.05.2021
r., o godzinie 10:15. 23. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy, zero groszy) przed upływem terminu składania ofert. Termin
wnoszenia wadium upływa wraz z terminem i godziną przewidzianą na składanie ofert. Wadium
może
być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)
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. 24. Wykonawca,
którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
Zabezpieczenie
może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)
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pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) 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. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej
podpisaniem.

Okres gwarancji
Okres nie krótszy niż 36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

lubelskie

Powiat

Gmina

Biała Podlaska

Biała Podlaska

Miejscowość
Biała Podlaska

Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-11-10

Opis
Zamawiający wymaga realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia
umowydo dnia 10 listopada 2021 roku.
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Czy występuje płatność częściowa
TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku, dotyczącego
doświadczenia. W zakresie niniejszego warunku, Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia
musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie
polegające na budowie albo przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze brutto minimum
2500,00m3, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane
zostały wykonane (wg załącznika nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty zostały wykonane należycie np. referencje, protokół odbioru końcowego.
2. Oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona
zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych
oświadczeniach/dokumentach.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu beneﬁcjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy w tym biorące udział w procesie oceny, osobowo lub kapitałowo.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę
powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
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procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale V.
4. Oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający dokona zgodnie z
formułą „podlega wykluczeniu — nie podlega wykluczeniu", w oparciu o informacje zawarte w
złożonych
oświadczeniach/dokumentach.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ ofertowego.
3) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. (Wzór wykazu robót
budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ ofertowego).
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku powiązań
kapitałowych lub osobowych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert.
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
oświadczeniai
dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena brutto -– C
Waga [%] - 95%
liczba punktów - 95
Sposób oceny: wg wzoru: C = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 95

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
„Gwarancja” – G
Waga [%] - 5%
Liczba punktów - 5
Sposób oceny: Za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż minimalny wymagany,
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
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36 miesięcy – 0 pkt
48 miesięcy – 2 pkt
60 miesięcy i powyżej – 5 pkt

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-04-20 - data opublikowania

-> 2021-05-05 10:00:00 - termin składania ofert
-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-11-10 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest
budowa budynku parterowego niepodpiwniczonego o wymiarach
w rzucie 41... / występuje płatność częściowa
-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem zamówienia jest
budowa budynku parterowego niepodpiwniczonego o wymiarach
w rzucie 41...

