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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

Wykonanie Zadania „Budowa Lokalnej Piekarni wraz z Punktem Sprzedaży 

Wyrobów Piekarniczych i Zbożowych w Zamojskich Zakładach Zbożowych ” 

w formule  „zaprojektuj i wybuduj” 

 

I. Zamawiający  

Nazwa 

Zamojskie Zakłady Zbożowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu 

Adres 

Ul. Kilińskiego 77 

22-400 Zamość 

NIP: 9220010927 

II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa 

Lokalnej Piekarni wraz z Punktem Sprzedaży Wyrobów Piekarniczych i Zbożowych  

w Zamojskich Zakładach Zbożowych ”, polegające na opracowaniu wielobranżowej 

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacja robót budowlanych  

w zakresie budowy oraz zagospodarowania  terenu, w tym wykonanie parkingu dla klientów  

i ogrodzenia. Zakres robót został określony w sposób szczegółowy w Programie  

Funkcjonalno-Użytkowym. 

Zamówienie należy rozumieć, jako: 

- wykonanie niezbędnych opracowań w tym geodezyjnych i geologicznych,  

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlano-architektonicz-

nego i projektu technicznego,  

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzy-

skanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, 

- wykonanie kompleksowych prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej in-

westycji, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowej i innych niezbęd-

nych, a wymaganych prawem dokumentów koniecznych do uzyskania przez Zamawiają-

cego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwego Powiatowego In-

spektora Nadzoru Budowlanego. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu przyległego  

i zabezpieczenie placu budowy oraz najbliższego otoczenia dla potrzeb Wykonawcy oraz jego 

zagospodarowanie po zakończeniu robót. 

 

III. Parametry techniczne i szczegółowy zakres prac  

a.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

 

Dotyczące projektu zagospodarowania terenu: 

Powierzchnia zabudowy 163,92 m2 

Powierzchnia dróg i parkingów 330,00 m2 

Powierzchnia chodników   106,00 m2 

 

Dotyczące projektu budowlano - architektonicznego: 

Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia 
Powierzchnia użytkowa 

(m2) 

PARTER 

sklep 1 56,83 

piekarnia  2 42,32 

korytarz 3 12,64 

magazyn 4 15,15 

pom. gospodarcze 5 2,41 

pom. socjalne 6 8,17 

łazienka 7 3,98 

pom. techniczne 8 2,06 

ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA 143,56 m2 

 

 

Wymiary zewnętrzne obiektu 

szerokość elewacji od ul. Kilińskiego  - 15,42 m 

długość - 16,42 m 

wysokość - 4,70 m 

Kubatura całkowita 655 m3 

 

Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu ±10%, pod warunkiem spełnienia 

przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym oraz spełnienia wymagań Zamawiającego i obowiązujących 

przepisów budowlanych. Parametry podane w programie, są orientacyjne, ich wielkości  

w znacznym stopniu uzależnione będą od konkretnych rozwiązań projektowych. 
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b. Zapotrzebowanie na media 

 

Do projektowanego obiektu zostaną dostarczone media: energia elektryczna, ciepło, wod. - 

kan. 

Zgodnie z warunkami dostawy ciepła oraz umową o przyłączenie zostało wykonane przyłącze 

ciepłownicze do istniejącego obiektu. 

W związku z modernizacją istniejącego obiektu sklepu należy przeprojektować i przebudować 

istniejącą nitkę przyłącza ciepłowniczego oraz zaprojektować i wykonać kompleksowy węzeł 

cieplny w wersji wiszącej. 

 

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Działka nr 41/1 jest własnością Zamawiającego, jest zabudowana obiektami zakładu 

produkcyjnego - Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu.  

W miejscu realizacji projektowanego budynku znajduje się obiekt, w którym prowadzona jest 

sprzedaż m. in. wytworzonych produktów w zakładzie produkcyjnym, który podlegał będzie 

modernizacji. Na działce znajduje się również teren przeznaczony na parking, który jest 

utwardzony płytami betonowymi typu trylinka.  

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, energii elektrycznej, ciepłownicza, linia kablowa oświetlenia terenu. 

W sąsiedztwie budynku znajduje się istniejący zewnętrzny hydrant ppoż. 

Dla przedmiotowego terenu obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 

czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zamość.  

Teren nie jest objęty ochroną w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami. 

Przeznaczenie i program użytkowy  

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem handlowo - usługowym, w którym 

odbywać się będzie produkcja i sprzedaż wyrobów piekarniczych, a także sprzedaż 

wytworzonych w zakładzie wyrobów zbożowych. 

Budynek składał się będzie z pomieszczeń: sklep, piekarnia, magazyn oraz zaplecze socjalno - 

sanitarne przewidziane dla 4 osób. 

Główne wejście do budynku dla klientów od strony ul. Kilińskiego. Wejścia dla pracowników 

oraz zaopatrzenie od strony północnej.  Od strony południowej zaprojektowano 

pomieszczenie na węzeł cieplny zgodnie z wydanymi warunkami, dostępne z zewnątrz 

budynku. 
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Zaprojektowano parking na 7 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce przy wejściu głównym  

dla osoby niepełnosprawnej. 

Teren jest ogólnodostępny dla klientów, oddzielony ogrodzeniem systemowym od zakładu 

produkcyjnego. 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w pomieszczeniu piekarni należy zaprojektować 

instalacje sanitarne i elektryczne w celu podłączenia następującego wyposażenia: piec 

elektryczny modułowy o mocy modułu 6 kW (przewidywane 2 moduły, z możliwością 

rozszerzenia do 4 modułów), garownia z agregatem klimatotwórczym o mocy 6 kW, miesiarka 

o mocy 3,5 kW, dzielarka, smażalnik o mocy 6,0 kW, chłodziarka. 

Forma architektoniczna obiektu 

Zaprojektowano budynek z prostych brył prostopadłościennych w stonowanej kolorystyce 

szarości RAL 9007 z elementami zieleni RAL 6018.  

Budynek parterowy o konstrukcji stalowej, ściany i dach z płyt warstwowych z dużymi 

przeszkleniami. Strefy wejść zaakcentowane kolorem zielonym w formie odwróconej litery L, 

zadaszenie od spodu w kolorze zielonym.  

Ochrona przeciwpożarowa obiektu  

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

Klasa odporności pożarowej budynku "D". 

Konstrukcja nośna R30, ściany zewnętrzne EI30. 

Szerokość dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, na parkingu 

wydzielono miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia: 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość 

- dokumentacja geotechniczna 

- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa 

- istniejące uzbrojenie terenu 

- program funkcjonalno -użytkowy 

 

IV. W ofercie należy przedstawić         

 Kalkulację kosztów realizacji zadania "Budowa lokalnej piekarni wraz z punktem 

sprzedaży wyrobów piekarniczych i zbożowych w Zamojskich Zakładach Zbożowych" 
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 Termin wykonania zamówienia z podziałem na „zaprojektuj” i „wybuduj” określony  

w dniach 

 Gwarancję jakości określoną w miesiącach 

 Listę referencyjną 

 Podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy potwierdzające 

spełnienie warunków SIWZ 

 

V. Wymagania wobec wykonawcy:  

• Zapraszamy do złożenia oferty producentów i usługodawców mających doświadczenie  

w wykonaniu podobnych obiektów. 

• Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Zamówienia w określonym  

w zamówieniu terminie.  

• Fakturę Wykonawca wystawi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku  

od towarów i usług z 21-dniowym terminem płatności.  

• Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku 

Zamawiającego.  

• Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania do kontroli 

podatkowych i skarbowych kopii faktur potwierdzających transakcję będącą przedmiotem 

umowy w wersji jednobrzmiącej z oryginałem, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

• W przypadku zmiany danych oświadczeń, o których mowa w ustępach poprzedzających, 

strona Zamówienia, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się poinformować pisemnie drugą 

stronę umowy o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.  

• Wykonawca musi okazać listę referencyjną podobnych obiektów wykonanych w formule 

zaprojektowania i wybudowania. 

• Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:  

 projektantem - 1 osoba o specjalności architektonicznej z uprawnieniami bez ograniczeń  

 kierownikiem robót ogólnobudowlanych – 1 osobą z uprawnieniami do kierowania ro-

botami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

UWAGA:  

1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji                     

i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywa-

nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub ważne 

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym za-

mówieniem.  
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2. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte  

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane,  

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 220.).  

3. 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 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji  

w dotychczasowym zakresie. 

VI. Termin realizacji  

Preferowany termin realizacji części „zaprojektuj”: 30 dni od daty podpisania umowy. 

Preferowany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: 90 dni od daty podpisania 

umowy. 

 Zachowanie tajemnicy  

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i wykonywaniem 

niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest traktować jako poufne oraz takie, które nie 

mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego ani wykorzystywane  

do jakiegokolwiek innego celu jak wykonanie niniejszej Umowy lub dochodzenie roszczeń  

z tytułu niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po rozwiązaniu  

lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.  

Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje także inwestora i dotyczy zastosowanych 

rozwiązań i innowacji zawartych w opracowaniu. Zobowiązuje się do nie przekazywania ich 

osobą trzecim i do wykorzystania w zakładzie do którego został opracowany. Obowiązek 

zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić te 

informacje na żądanie organu, który zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

uprawniony jest żądać ujawnienia takich informacji.  

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu:  

W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności w ramach świadczonych 

usług, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami/kadrą zdolnymi/zdolną do wykonania zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

      nie są podmiotem toczących się postępowań karnych lub karno–skarbowych.  
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Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków zostanie dokonana na podstawie oceny 

załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń:  

• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowniczego, Rejestru Handlowego lub Ewidencji 

Działalności Gospodarczej lub, w przypadku firm zarejestrowanej poza terytorium RP, 

odpowiednik wyżej wymienionych dokumentów (dopuszcza się ważność dokumentów  

w okresie sześciu miesięcy od daty sporządzenia pod warunkiem złożenia oświadczenia, 

że dane wykazane w tym odpisie nie uległy zmianie).  

• Kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, a dotyczącej przedmiotu akcji ofertowej.  

• Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także 

potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania 

danego zmówienia.  

• Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek i podatków wobec ZUS (w przypadku 

firm zarejestrowanej poza terytorium RP odpowiednik wymienionych dokumentów)  

i Urzędu Skarbowego.  

• Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia.  

• Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie.  

• List referencyjny (minimum dwa) z ostatnich 5 lat, tj. 2016-2020 - świadczące,  

że Wykonawca wykonywał już realizację zadań inwestycyjnych o podobnym charakterze.  

IX. Składanie ofert:  

 

Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe prosimy dostarczyć na 

adres: Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 77 do dnia  17 grudnia 2020 roku 

do godziny 11.00 w sekretariacie Spółki. 

 Oferty złożone po upływie tego terminu będą odesłane bez otwierania na adres oferenta.  

X. Opis sposobu przygotowania ofert:  

 

• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

• Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

• Oferta powinna mieć postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą 

rozpatrywane - zostaną odrzucone.  

• Zaleca się, by oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane 

strony.  

• Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy.  

• Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  

to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie 
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do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone  

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.  

• Podpisy złożone przez oferenta w Formularzu Oferty oraz innych formularzach zawartych 

w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.  

• Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane  

przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.  

• Oferta powinna być umieszczona w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres 

Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:  

Akcja Ofertowa:  
Wykonanie Zadania „Budowa Lokalnej Piekarni wraz z Punktem Sprzedaży Wyrobów Piekarniczych i 

Zbożowych w Zamojskich Zakładach Zbożowych ” w formule  „zaprojektuj i wybuduj” 

Nie otwierać. 

• Wykonawca umieści na kopercie także własne dane (nazwa i adres firmy).  

• Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty tj. opieczętowana lub zalakowana.  

• Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert.  

• W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 

zamkniętą kopertę, oznaczoną z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".  

• Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. 18 grud-
nia  2020 r. o godzinie 12.00  w obecności powołanej komisji przetargowej.  
• Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz 
zaproponowanych cen. 
 

XI. Kryteria oceny ofert:  

 

Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:  

1. Cena za całkowitą wartość zamówienia – 80 pkt 

2. Termin wykonania zamówienia – 20 pkt 

 

Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.                  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie 

podlegała odrzuceniu. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. 18 grudnia o 
godzinie 12.00  w obecności powołanej komisji. 
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XII. Udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze 
SIWZ,  sposobem przygotowania i złożenia oferty,  kierując zapytania na piśmie nie później 
niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na py-
tanie przesyłając treść wyjaśnień na piśmie wszystkim wykonawcom, którym wręczono spe-
cyfikację.  
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:  
-w sprawach przedmiotu zamówienia: Krzysztof Marek tel. 84 639 36 33..34, (+48) 727 430 232,  

e-mail: krzysztof.marek@zzz.com.pl.  

 

XIII.  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 

22-400 Zamość ul. Kilińskiego 77; 

2) Inspektor ochrony danych osobowych jest pod adresem e-mail: iod_inspektor@wp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                    

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identy-

fikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograni-

czonego; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lata od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-

czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-

nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ogra-

niczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych narusza przepisy RODO; 

8)  nie przysługuje Pani/Panu:  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 

mailto:krzysztof.marek@zzz.com.pl
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mowa w art. 20 RODO;  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwa-

rzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych oso-

bowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XIV. Załączniki 
 
Załącznik nr 1 Druk „OFERTA” – do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia                   

do oferty 

Załącznik nr 2  Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału 

w postępowaniu – do wypełnienia przez Wykonawców  i załączenia  do 

oferty 

Załącznik nr 3 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 4 Mapa zasadnicza 

Załącznik nr 5  Rzut parteru 

Załącznik nr 6 Rzut dachu 

Załącznik nr 7  Przekrój 

Załącznik nr 8  Elewacje 

Załącznik nr 9  Rzut – Plan sytuacyjny 

Załącznik nr 10  Widok nr 1 

Załącznik nr 11 Widok nr 2 

Załącznik nr 12  Widok nr 3 

 

 
Uwaga!  

Zamojskie Zakłady Zbożowe Spółka z o.o.   zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru 

oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru 

żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej 

przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, 

zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym 

czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia 

akcji ofertowej bez podania przyczyny.  

Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu 

zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w 

formie pisemnej.  
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Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy 

 

L.p

. 
Nazwa  

Kwota netto 

(zł) 
VAT (zł) 

Kwota brutto 

(zł) 

1. 
Opracowanie dokumentacji pro-

jektowej 
   

2. 
Wykonanie robót budowlanych, 

w tym: 
   

2a. branża ogólnobudowlana    

2b. branża sanitarna    

2c. branża elektryczna    

Razem    

 

Netto: ……………………………………………………………………………………………………………złotych 

 

VAT: …………………………………………………………………………………………………………….. złotych 

 

Brutto: ………………………………………………………………………………………………………… złotych  

 

Termin realizacji:  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

................................., dn. ...............  

 

 

 

 

.....................................................................  

(Podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2 – Oświadczenie  

 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu  przetargowym na:  
 

Wykonanie Zadania „Budowa Lokalnej Piekarni wraz z Punktem Sprzedaży 

Wyrobów Piekarniczych i Zbożowych w Zamojskich Zakładach Zbożowych ” 

w formule  „zaprojektuj i wybuduj” 

 
 
oświadczam, że:  
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponu-
jemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie-
nia,  

4. zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa  zawartą w SIWZ w punkcie XIII. 

 
 

 

 
................................., dn. ...............  

 

 

 

 

.....................................................................  

(Podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 


