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Ogłoszenie

Numer

2022-6279-89741

Id

89741

Powstaje w kontekście naboru

POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21 - Zielony kompleks laboratoriów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 
żywności i zachowania owadów zapylających z wykorzystaniem cyfrowej transformacji -KPO

Tytuł

Przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach 
projektu  pn. „Zielony kompleks laboratoriów na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa żywności i zachowania owadów zapylających z 
wykorzystaniem cyfrowej transformacji (IO-PIB)” realizowanego 
przez Instytut Ogrodnictwa -PIB w Skierniewicach z podziałem na 
2 części.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji:
1)�wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy – w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa,
2)�gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: 
danych, decyzji, zgód, oświadczeń lub pozwoleń podmiotów lub osób trzecich lub właściwych organów 
administracji państwowej; zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania,
3)�zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
4)�zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (skrócenie/wydłużenie) lub wstrzymania/przerwania 
wykonania przedmiotu umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 
podpisywania niniejszej umowy,
5)�wystąpienia siły wyższej - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian.
2.�Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w 
postaci podpisanych przez obie strony aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-25
1. Zapytanie ofertowe nr 01-REG-2022-pełna wersja
2. Załącznik 1A - Wytyczne dla części I
3. Załącznik nr 1B - Wytyczne dla części II
4. Załącznik 2A - Wzór umowy na PFU - część I
5. Załącznik 2B - Wzór umowy na PFU - część II
6. Załącznik nr 3 - Formularz oferta
7. Załącznik nr 4A - Oświadczenie o spełnienie warunku udziału w postępowaniu - część I
8. Załącznik nr 4B - Oświadczenie o spełnienie warunku udziału w postępowaniu - część II
9. Załącznik nr 5A - Oświadczenie o braku powiązań - część I
10. Załącznik nr 5B - Oświadczenie o braku powiązań - część II

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-25

Data ostatniej zmiany

2022-01-25

Termin składania ofert

2022-02-02 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Konstytucji 3 Maja  1/3
96-100 Skierniewice
NIP: 8361848508

Osoby do kontaktu

Krzysztof Antczak
tel.: -
e-mail: krzysztof.antczak@inhort.pl

Części zamówienia



Wygenerowano: 2022-01-25 15:03 Strona 3 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach projektu  pn. „Zielony kompleks laboratoriów na rzecz…

Część: 1

Tytuł części 1

Opracowanie PFU  dla inwestycji w Skierniewicach ( część I)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w 
procedurze zaprojektuj i wybuduj z podziałem na części:
Część 1 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Laboratorium  analiz pozostałości 
pestycydów w żywności i środowisku w Skierniewicach  -   podstawowe wytyczne dla realizowanej 
inwestycji zawiera załącznik nr 1A , szczegółowy zakres prac i wymagań został określony  we  wzorze 
umowy dla tej części  – załącznik nr 2A,

Kody CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat Gmina
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Skierniewice Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie: 
Część I - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie tj. jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez 
Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 (dwie) usługi polegających 
na opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy budynku użyteczności publicznej 
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 każdy.  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty listę usług zgodną z Załącznikiem nr 4A do niniejszego zapytania. Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty referencje, że usługi zostały wykonane należycie.
2.�Wykonawca nie może opierać się na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nim stosunków.
3.�Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz realizacji zamówienia przez podwykonawców.
4.�Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
dzieła określonego w umowie.
5.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani 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 przeprowadzeniem 
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,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
4)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
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6.�Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 A – dla części I oraz nr 5B dla części II  do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100%

Część: 2

Tytuł części 2

Opracowanie PFU dla inwestycji w Puławach (część II)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w 
procedurze zaprojektuj i wybuduj z podziałem na części:
Część 2 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Laboratorium badania jakości 
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produktów pszczelich w Puławach - podstawowe wytyczne dla realizowanej inwestycji zawiera 
załącznik nr 1B, szczegółowy zakres prac i wymagań został określony  we  wzorze umowy – załącznik 
nr 2B.

Kody CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Gmina

Puławy

Miejscowość

Puławy

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie:
Część II - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie tj. jeżeli wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez 
Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 (dwie) usługi polegających 
na opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy budynku użyteczności publicznej 
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 każdy.  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty listę usług zgodną z Załącznikiem nr 4B do niniejszego zapytania. Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty referencje, że usługi zostały wykonane należycie.
2.�Wykonawca nie może opierać się na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nim stosunków.
3.�Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz realizacji zamówienia przez podwykonawców.
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4.�Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
dzieła określonego w umowie.
5.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani 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 przeprowadzeniem 
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,
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
4)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.
6.�Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 A – dla części I oraz nr 5B dla części II  do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-25 - data opublikowania
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-> 2022-02-02 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


