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Numer ogłoszenia

1038186

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. Nowa Wieś 11, 63-308 
Gizałki.
2. Termin składania ofert upływa dnia 28 WRZESNIA 2017 ROKU o GODZ. 12:00.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
4. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Henzler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia

504 – 605 – 891

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, fundamentów, 
posadzek oraz tynków dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjne – wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 
283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i 
konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 
obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pleszewski Miejscowość: Nowa Wieś 11, 63-308 
Gizałki 
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Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. 
z o.o. 
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych 
oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, fundamentów, 
posadzek oraz tynków dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjne – wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 
283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie następujących części składowych 
inwestycji, tj.:
2.1. Roboty ziemne (etap nr 1);
2.2. Roboty ziemne (etap nr 2);
2.3. Fundamenty (etap nr 1);
2.4. Fundamenty (etap nr 2);
2.5. Posadzki (etap nr 1, poz. 20-23 przedmiaru robót);
2.6. Posadzki (etap nr 1, poz. 24-28 przedmiaru robót);
2.7. Tynki (etap nr 1).
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze 
robót, które to stanowią integralną część Warunków Zamówienia.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikował dla swoich 
potrzeb inwentaryzację stanu istniejącego placu budowy.
5. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie 
obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo 
Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Należy 
również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz materiały muszą 
posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.
6. Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę 
informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. 
Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem 
podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, 
Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu 
ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy 
uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w 
Warunkach Zamówienia – Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na 
podstawie całej dokumentacji projektowej, samodzielnie opracować przedmiar robót 
i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację 
projektową i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.
7. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią 
wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący 
przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na 
specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, 
urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie 
materiałów, urządzeń, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy 
materiały, urządzenia, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być 
zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, 
jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu 
prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Ewentualne 
wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności 

Page 3 of 10Baza konkurencyjności - WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, FUNDAMENTÓW, ...

2017-09-13https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1038186



znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia. [...]
8. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania, szczegółowe informacje na 
temat przedmiotu zamówienia zostały określone w Rozdziale III Warunków 
Zamówienia.
9. Z uwagi na wielkość załącznika, w szczególności dokumentacji projektowej, a tym 
samym niemożliwością jej zamieszczenia w Bazie Konkurencyjności, plik ten został 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.jhj.pl/pl/przetargi
Dokumentację projektową można pobrać również pod adresem 
https://www.dropbox.com/s/6scyghatx8dhucq/Przetarg%202_2017.zip

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45320000-6 Roboty izolacyjne
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45262210-6 Fundamentowanie

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Końcowy termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2018 roku.
2. Do dnia 20 listopada 2017 roku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
następujące prace:
2.1. Roboty ziemne (etap nr 1) poz. 1-5 przedmiaru robót;
2.2. Roboty ziemne (etap nr 2) poz. 29-33 przedmiaru robót;
2.3. Fundamenty (etap nr 1) poz. 6 – 16 przedmiaru robót;
2.4. Fundamenty (etap nr 2) poz. 34 – 44 przedmiaru robót;
2.5. Posadzki (etap nr 1) poz. 20 – 23 przedmiaru robót.
3. Do dnia 30 kwietnia 2018 roku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące 
prace:
3.1. Posadzki (etap nr 1) poz. 24 – 28 przedmiaru robót (należy wykonać po 
zakończeniu montażu konstrukcji stalowej oraz obudowy ścian i sufitów, których 
maksymalny termin wykonania to 28 luty 2018 roku);
3.2. Tynki (etap nr 1) poz. 17 – 19 przedmiaru robót (należy wykonać w terminie 
wymaganym przez technologię budowy, po uzgodnieniu terminu z kierownikiem 
budowy).
4. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dokonanie końcowego, 
bezusterkowego odbioru inwestycji.

Załączniki

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami (bez dokumentacji projektowej)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 
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Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; 
rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, o 
wartości co najmniej 250.000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach 
odrębnej umowy).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia 
kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z 
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 
marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. 
zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej 
ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), tj.:
Kierownikiem robót branży budowlanej – co najmniej 1 osoba, posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie, w 
w/w specjalności. Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania 
uprawnień.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza:
1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 3, 4 i 5, jeżeli 
niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,
b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub 
podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,
c) siły wyższej,
d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 
atmosferycznych,
e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności 
przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia 
podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),
W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej 
zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.
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2) jednostronne ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest 
korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek,
3) roboty zamienne jeżeli takie zmiany w szczególności zapewnią:
a) prawidłową realizację Umowy, 
b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot 
Umowy, 
c) optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów 
stanowiących Przedmiot Umowy,
d) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego. 
4) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu 
realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 
2 i 3.
2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym 
zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty 
zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, 
technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych 
parametrach niż określone w Warunkach Zamówienia, dokumentacji technicznej i 
ofercie Wykonawcy. 
3. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.
4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Warunkach Zamówienia, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.
6. Dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.
7. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod 
warunkiem, że wyrażą taką wolę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Rozdziale V ust. 1 Warunków Zamówienia, Zamawiający żąda 
przedłożenia:
1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1.2. wykazu wykonanych Robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że Roboty Budowlane zostały wykonane 
należycie,
1.3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych dla wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
Zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale XVII ust. 1 
Warunków Zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
3. Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia 
określają Warunki Zamówienia.
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Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty brutto – 90 %
Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty brutto/Cena badanej oferty brutto x 90
2. Termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz na 
materiały i urządzenia określone w dokumentacji projektowej – 10 %
Termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz na materiały 
i urządzenia określone w dokumentacji projektowej, zostanie obliczony na podstawie 
następującego wzoru:
Termin gwarancji i rękojmi badanej oferty/Termin gwarancji i rękojmi najdłuższy 
spośród złożonych ofertx10
a) Wykonawca zobowiązany jest podać termin w pełnych miesiącach,
b) Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) 
wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót,
c) Maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady (wymagany przez Zamawiającego) 
wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót, 
d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji i 
rękojmi za wady krótszy niż 36 miesięcy,
e) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady 
dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, okres gwarancji i rękojmi za 
wady będzie traktowany jak 60 miesięcy,
f) W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji i rękojmi za wady, 
Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji i rękojmi za 
wady wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy i Wykonawca uzyska 0 pkt. 
3. Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktacji określa 
Rozdział XII Warunków Zamówienia.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
1.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
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środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
1.5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
1.6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
1.7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
1.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o Zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary;
1.9. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) – przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
1.10. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
1.11. Wykonawców powiązanych 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 procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa,
1.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;
1.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 
Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub 
organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia; [...]
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2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania, szczegółowe informacje na 
temat wykluczenia Wykonawców zostały określone w Rozdziale XVII Warunków 
Zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

63-308 Nowa Wieś
wielkopolskie , pleszewski

Numer telefonu

48 62 741 92 94

Fax

48 62 741 93 28

NIP

6222429617

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów w oparciu o żywe kultury 
mikroorganizmów oraz ulepszonego preparatu higienizującego poprzez wdrożenie w 
JHJ sp. z o. o. w Nowej Wsi k/ Gizałek wyników prac B+R

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0250/15-00

Liczba wyświetleń: 6

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15
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tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27
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