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Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów 

inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa sali gimnastycznej 
przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu.” 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 
Powiat Łowicki 
ul. Stanisławskiego 30,  
99-400 Łowicz. 
Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl 
 
II.  Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
III.   Opis przedmiotu zamówienia. 
  

http://www.powiat.lowicz.pl/
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I. Opis przedmiotu prac projektowych 
 

1. Opracowanie kompletnego, wielobranżowego projektu budowlanego  
wraz z uzgodnieniami, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, obejmującego roboty budowlane polegające na budowie 
sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu.  

 
2. Lokalizacja inwestycji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu, ul. Kaliska 5, 99-400 
Łowicz. 
 
3. Ogólny zakres prac projektowych:  
Prace realizowane byłyby w dwóch etapach: 
Etap I – opracowanie projektu budowlanego będącego podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę 
oraz kosztorysu wskaźnikowego potrzebnego do złożenia wniosku o ubieganie się o środki finansowe  
Etap II – opracowanie projektów wykonawczych w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i 
elektrycznej, szczegółowych kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
 

II. Zakres i forma opracowań stanowiących przedmiot zamówienia  
 
1. Projekt budowlany obejmujący ww. zakres, zgodny z aktualnymi przepisami,  

w szczególności z:  
 

1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  
2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie,  

3)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego,  

4)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów,  

5)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej,  

6)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców 
do spraw sanitarnohigienicznych,  

7)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 
Projekt budowlany w formie pisemnej należy złożyć w ilości 5 egzemplarzy  
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie *.pdf, *.doc i *.dwg. 

 

2. Projekt wykonawczy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- - użytkowego w ilości 4 
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie *.pdf, *.doc 
i *.dwg.  

 
Podstawą do opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Zakres i stopień dokładności 
projektu wykonawczego musi być wystarczający do przygotowania oferty przez wykonawcę robót, 
sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 
 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej 
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie *.pdf i *doc.  
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4. Przedmiary robót w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej 
w formacie *.pdf oraz w rozszerzeniu *.ath.  

5. Kosztorys inwestorski w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu w formacie *.pdf i *.ath. 

6. Kosztorys nakładczy w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej:  
w formacie Adobe Acrobat Reader (*.pdf) oraz w rozszerzeniu *.ath.  

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b) 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej  
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie *.pdf. 

 

III. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

1. Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy na podstawie ustaleń z Zamawiającym  
i Użytkownikiem, z zastrzeżeniem ust. 16, uwzględniających w szczególności zakres elementów 
wyposażenia wraz z lokalizacją oraz rodzaj materiałów i elementów wykończenia budowlanego 
pomieszczeń. Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w zakresie planowanych rozwiązań 
projektowych i materiałowych. Zamawiający zaakceptuje koncepcję lub wniesie swoje zastrzeżenia.  

2. Koncepcja o której mowa w punkcie powyżej, musi zawierać:  
1)  Część opisową: opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 

technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, 
3. Wykonawca zastosuje w projekcie rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów.  
4. W związku z tym, że opracowania stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą stanowiły opis 

przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca wykona  
je zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez 
Zamawiającego. Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów  
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez wykonawcę projektowanych robót budowlanych, jeżeli mogłoby to doprowadzić  
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

5. Dokumentację należy opracować z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.  
W przypadku gdy wymagania, o których mowa powyżej wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, 
roboty budowlane objęte opracowaniem w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników opisać należy przez odesłanie do tego aktu. 

6. Wykonawca opisze projektowane roboty w jeden z następujących sposobów,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:  

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 
wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom robót budowlanych ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia na projektowane roboty 
budowlane;  

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:  
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,  
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie,  
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z 
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 
88  
z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),  

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne  
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 
14.11.2012, str. 12),  

e) norm międzynarodowych,  
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych  
w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa,  

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne;  

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych  
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie  
do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1,  
w zakresie wybranych cech;  

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, 
stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami 
dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.  

7. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie  
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:  
Polskie Normy;  

1) polskie aprobaty techniczne;  
2) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw;  
3) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). 

8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany 
wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu muszą 
towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.  
9. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień.  
10. Wykonawca określi cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu 
zamierzonemu w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

1) wymagania adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu  
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych;  

2) może postawić wymagania dotyczące:  
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, certyfikatu zgodności  

lub deklaracji zgodności,  
b) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 

zapewnienia jakości,  
c) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,  
d) określonego opakowania i oznakowania,  
e) instrukcji użytkowania,  
f) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,  
g) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane  

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności  
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542),  

h) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,  
i) metod i technik budowy,  
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j) wszelkich pozostałych warunków technicznych.  
11. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę musi posiadać wszystkie wymagane prawem 
polskim uzgodnienia, opinie i sprawdzenia. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złoży 
zamawiający.   
12. Wykonawca, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
będą roboty budowlane wykonywane na podstawie  dokumentacji projektowej i STWiORB przekazanej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę, udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  
oraz w razie potrzeby uzupełni tę dokumentację nieodpłatnie w terminach wskazanych  
przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez zamawiającego nie może być krótszy niż trzy dni 
robocze od przekazania przez zamawiającego każdego z zapytań. 
13. Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
będą roboty budowlane wykonywane na podstawie  dokumentacji projektowej i STWiORB, 
przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, dokona oceny równoważności oferty wykonawcy 
robót budowlanych, jeżeli podmiot ten złoży ofertę równoważną, w terminie  nie dłuższym niż dwa 5 dni 
roboczych od przekazania przez Zamawiającego zakresu równoważności określonego w ofercie 
wykonawcy robót budowlanych. 
14. Wszystkie zmiany w opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji w stosunku do założeń 
określonych w niniejszym opisie, muszą być poprzedzone pisemną zgodą Zamawiającego. 
15. Wykonawca zapewni właściwą koordynację międzybranżową dokumentacji stanowiącej przedmiot 
zamówienia.  
16. Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie ustaleń w zakresie opracowywania przedmiotu 
zamówienia pomiędzy Wykonawcą a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu z siedzibą 
w Łowiczu przy ul.  Kaliskiej 5, zwanym Użytkownikiem, z zastrzeżeniem, że treść ustaleń Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu pisemnie lub w formie elektronicznej, a Zamawiający  
ją zaakceptuje. 
17. W dniu podpisania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt budowy sali gimnastycznej 
w wersji elektronicznej *.dwg, 
18. Zamawiający zamierza realizować roboty budowlane na podstawie dokumentacji stanowiącej 
przedmiot zamówienia w 2022 i 2023 r. Wykonawca, w trakcie ich realizacji, w ramach niniejszego 
zamówienia, jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości dotyczących ww. dokumentacji w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich przekazania przez Zamawiającego. 
 
 
 

IV. Termin realizacji umowy. 
 

Zamówienie należy wykonać w terminie: 

- etap I do 15 marca 2021 roku 

- etap II do 31 sierpnia 2021 roku. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji 
zamówienia, posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje:  
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej  
bez ograniczeń*, doświadczenie polegające na opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert w ww. specjalności co najmniej 1 projektu budowlanego i wykonawczego  
obejmującego budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę kubaturowego obiektu sportowego, która 
będzie pełniła funkcję projektanta w ww. branży, 
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności  
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń*, doświadczenie polegające na opracowaniu w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w ww. specjalności co najmniej 1 projektu 
budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku,  
która będzie pełniła funkcję projektanta w ww. branży, 
•  
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• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń* doświadczenie polegające na opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert w ww. specjalności co najmniej 1 projektu budowlanego   
i wykonawczego  obejmującego budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę instalacji wentylacji 
mechanicznej**, która będzie pełniła funkcję projektanta w ww. branży, 
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń* 
doświadczenie polegające na opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert w ww. specjalności co najmniej 1 projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę 
i/lub przebudowę i/lub rozbudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku szpitala, która będzie 
pełniła funkcję projektanta w ww. branży. 
 
* Przez ww. uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane  
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).  
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione wyżej 
jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych 
oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 
** Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował jedną osoba, która posiada łącznie uprawnienia do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie polegające na opracowaniu w ww. specjalności co najmniej 1 projektu 
budowlanego  obejmującego budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji gazów 
medycznych. 

 
 
VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy. 
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictwa (jeżeli 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) oraz dokumentów wymienionych w rozdziale X pkt 3.3.  
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w zapytaniu. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres:  
Starostwo Powiatowe w Łowiczu  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
ul. Stanisławskiego 30, 
99 - 400 Łowicz. 
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: ereske@powiatlowicki.pl  
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej 
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie 
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terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści Zapytania ofertowego.  
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana Wykonawcom, którym zamawiający 
przekazał zapytanie ofertowe.  
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na Zapytanie ofertowe. Zmiana będzie przekazana 
Wykonawcom, którym zamawiający przekazał zapytanie ofertowe. 
10. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji. 
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 
12.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wpłynięcia 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty 
elektronicznej jest: 
 
Edward Reske 
tel. (046) 811  53 68,  
e-mail: ereske@powiatlowicki.pl 
 
  

VIII. Informacje o podstawach odrzucenia ofert. 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,  
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem  ust. 8 rozdziału XII, 
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
4) została podpisana przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, lub nie można 
stwierdzić, czy osoba, która podpisała ofertę, posiada stosowne umocowanie. 

 
. 
IX. Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego. 
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć  na wzorze opracowanym przez zamawiającego.  
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku, gdy 
ofertę składa spółka cywilna, zamawiający dopuszcza, aby była ona podpisana  
przez jednego ze wspólników. Zamawiający przyjmując ofertę uzna, że pozostali wspólnicy  
nie sprzeciwili się jej złożeniu. 
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty 
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów – pod rygorem odrzucenia oferty na 
podstawie zapisu rozdziału VIII pkt. 4. Postanowienie powyższe nie dotyczy sytuacji w której 
zamawiający może pozyskać te informacje z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz 
danych. Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować 
umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie 
wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 
w dacie jego udzielania. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych  
przez danego Wykonawcę. 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację. 
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 
i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  
i oznakować w następujący sposób: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich budowy sali gimnastycznej   
przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu” oraz „Nie otwierać przed 
01.03.2021  r. godz. 11.00.” 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
11.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były  
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,  
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne  
bez zastrzeżeń. 
12.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty  
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian  
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek  
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona 
(Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII ust. 6 
niniejszego Zapytania ofertowego.  
 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w biurze podawczym (pokój 21) Starostwa Powiatowego w Łowiczu  
przy ul. Stanisławskiego 30, 99 – 400 Łowicz do dnia 01.03.2021 r., do godziny 10.00 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 Zapytania ofertowego.  
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszego Zapytania ofertowego zostanie 
zwrócona Wykonawcy. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali 
na I piętrze, w dniu 01.03.2021 r., o godzinie 11.00. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta następujące informacje:  
1) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firmy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny zawarte w ofertach. 
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XII. Opis sposobu obliczania ceny. 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto  
za realizację przedmiotu zamówienia.  
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
zamówienia.  
6. Zamawiający wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), kwoty podatku VAT oraz ceny  
z podatkiem VAT (brutto) – za całość zamówienia (cena ryczałtowa).  
7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,  
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w formularzu oferty, że cena nie zawiera podatku VAT. 
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
W szczególności Zamawiający poprawi:  
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 
3) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,  
4) Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek 
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki 
rachunkowej”: błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu 
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są 
prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem 
powszechnie znanych reguł arytmetycznych.  
 
 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny 
(waga: cena100%). 
 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty. 
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
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6.  

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania 
ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku 
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności 
określonych w Projekcie umowy.  
3. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 
ofertowego.  
 
 

XVI. Inne postanowienia. 
 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający prześle Wykonawcom, którym 
przekazał zapytanie ofertowe. 
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas  
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy  
bez wskazania przyczyny, na każdym jego etapie. 
5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy: 
5.1. nie złożono żadnej oferty,  
5.2. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia, 
5.3. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć 
wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy. 
7.  Informację o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy Zamawiający przekaże e-mailem 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 
8.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem 
zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 
9. W przypadku zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy zamawiający na wniosek Wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które 
obejmuje ten sam zakres zamówienia. 
 
 
 


