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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

BUDOWA PUNKTU CZERPANIA WODY DO CELÓW P-POŻ W PARZĘCZEWIE 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie,  

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5,  

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377 

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40 

tel. kom. 884-880-041 

sekretariat@zgkparzeczew.pl 

www.zgkparzeczew.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem punktu czerpania 

wody do celów p-poż w Parzęczewie w zakresie:  

 robót instalacyjnych,  

 robót drogowych 

 robót elektrycznych. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 CPV 45233200-1 

 CPV 45232430-5 

 CPV 45310000-3 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania 

określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz przedmiarze robót. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i 

technologii wykonania robót oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót załączone do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako załączniki, pełnią funkcję pomocniczą. 

Jeżeli przedmiary robót w pozycji podstawa, posiadają podstawę wyceny, należy ją traktować 

pomocniczo. Wykonawca może wycenić ofertę na podstawie dowolnych podstaw wyceny. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 Rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy – planowany termin – 01.07.2016 rok 

 Zakończenie robót - zakończenie fizyczne prac, zgłoszenie gotowości do odbioru - 

26.08.2016 rok 

 Odbiór techniczny – odbiór techniczny robót, przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej            

( szkic z potwierdzeniem złożenia w SP w Zgierzu ), dokumentacji powykonawczej – 

02.09.2016 rok 
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OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ: 

1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ryczałtowa brutto, musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia a w szczególności: 

 roboty budowlane związane z wykonaniem punktu czerpania wody do celów p-poż w 

Parzęczewie w zakresie: robót instalacyjnych, robót drogowych, robót elektrycznych. 

 obsługę geodezyjną zadania, 

 koszty wszelkich badań ( zagęszczenie, skuteczności zerowania, szczelności, itd. ). 

 koszty zajęcia terenu, itd. 

2. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę jest dokumentacja projektowa 

i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 

3. Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego do SIWZ nie jest podstawą obliczenia 

ceny, stanowi jedynie podstawę informacyjną i pomocniczą. 

4. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

5. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu 

cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną 

kompletną, jednoznaczną i ostateczną, w przypadku rozbieżności w podaniu ceny, 

Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.  

6. Stawka podatku VAT do wyceny oferty - 23% 

 

GWARANCJA: 

Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Przewiduje się płatność jednorazową po zakończeniu całości robót i dokonaniu skutecznego 

odbioru wykonanych robót. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu, na konto wskazane na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie 

podpisany przez strony protokół odbioru robót. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających. nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje udzielenie 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Roboty realizowane są w trybie pozwolenia na budowę. Oferent jest zobowiązany zapewnić 

kierownictwo robót przez osoby posiadające stosowne uprawnienia określone prawem 

budowlanym. 

W ramach dokumentacji odbiorowej, przygotowanej na dzień odbioru, wymagane będzie 

dołączenie: 

 Wypełnionego dziennika budowy, 

 Oświadczenia kierownika budowy w branżach: ogólnobudowlanych, instalacji 

sanitarnych oraz instalacji elektrycznej, 

 Dokumentacji budowlanej powykonawczej, 

 Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( szkic z potwierdzeniem złożenia w SP w 

Zgierzu ), 
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 Wymaganych badań w tym badań elektrycznych, 

 Atestów i certyfikatów na wbudowane materiały. 

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 zostaną złożone przez wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania; 

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, wynikającą z oceny ofert, przy zastosowaniu 

kryterium cenowego o wadze 100%. 

 

WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upełnomocnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę 

pisemną.  

5. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, trwale połączona w jedną całość. 

6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

7. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

8. Do oferty należy załączyć: 

 Wypełniony i podpisany formularz oferty ( zgodnie z załącznikiem ). 

 Kosztorys ofertowy. 

 Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem                          

„ OFERTA NA BUDOWĘ PUNKTU CZERPANIA WODY DO CELÓW P-POŻ W 

PARZĘCZEWIE ” oraz „ NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU 

DO GODZINY 10.00”,  w sekretariacie ZGK w Parzęczewie, ulica Południowa 5. 

2. Termin składania ofert – 14 czerwca 2016 roku, godzina 10.00. 
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3. Oferta złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie będzie rozpatrywana. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2016 roku o godzinie 10.15, w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

KONTAKT W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest 

Kierownik Utrzymania Ruchu, Pan Jan Bukowski, tel. 607-824-754. Zapytania w powyższej 

sprawie można kierować drogą elektroniczną na adres mejlowy: sekretariat@zgkparzeczew.pl  

 

 

Załączniki 

 Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

 Wzór umowy – zał. Nr 2. 

 

 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

Robert Małolepszy 
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Załącznik nr 1.- Formularz ofertowy 

………….………………… 

( pieczęć firmowa oferenta ) 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie 

 

Niniejszym składamy ofertę na:  

NA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PUNKTU CZERPANIA 

WODY DO CELÓW P-POŻ W PARZĘCZEWIE 

Nazwa (firma) oraz adres Dostawcy. 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

NIP: ………………………………………………………………………………….……. 

REGON: ……………………………………………………………………………….….. 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………... 

Nr fax  ….…………………………………………………………………………………... 

e - mail ……………………………………..………………………………………………. 

Kalkulacja cenowa oferenta. 

Niniejszym oferuje się wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

1. Cenna ryczałtowa netto za całość robót: ……………………………………. zł. 

2. Podatek VAT 23%:    ……………………………………. zł. 

3. Cenna ryczałtowa brutto za całość robót: ……………………………………. zł. 

Słownie brutto: 

………..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….….. 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją 

projektową, placem budowy i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny, a 

także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Akceptuję bez zastrzeżeń załączony do ogłoszenia projekt umowy. 

5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie. 

6. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty 

odbioru. 

7. Przyjmuję proponowane przez zamawiającego warunki płatności. 

8. Ofertę swoją składam na ……………. kolejno ponumerowanych stronach. 

Załączniki: 

 Kosztorys ofertowy. 

 Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

 

 

 

………….…………..……………… 

         ( pieczęć i podpis oferenta ) 
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Załącznik nr 2. - Wzór umowy 

 

Umowa Nr ………..  /2016 

 

zawarta w dniu  ………………………………. 2016 roku, pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. 

Południowa5, NIP 7320018353, REGON 470041377 reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie – mgr inż. Roberta Małolepszego,  

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – mgr Katarzyny Marć. 

zwanym w treści umowy  „Zamawiającym” 

a,  

………………………………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………, REGON …………………….. reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści. 

§ 1. 

Na podstawie niniejszej umowy oraz złożonej oferty z dnia …….. roku, wyłonionej w ramach 

postępowania przetargowego o wartości szacunkowej do 30.000 Euro – Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z budową punktu czerpania 

wody dla celów p-poż w miejscowości Parzęczew. 

 
§ 2. 

1. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego  

dokumentacją budowlaną oraz złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z kosztorysem 

ofertowym. 

2. Przedmiary robót przekazane Wykonawcy traktowane są jako materiał pomocniczy. Jeśli 

w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie 

niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca 

zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami wiedzy i 

sztuki budowlanej. 

3. Zakres robót objętych niniejszą umową obejmuje w szczególności: 

 roboty budowlane związane z wykonaniem punktu czerpania wody do celów p-poż w 

Parzęczewie w zakresie: robót instalacyjnych, robót drogowych, robót elektrycznych. 

 obsługę geodezyjną zadania, 

 koszty wszelkich badań ( zagęszczenie, skuteczności zerowania, szczelności, itd. ). 

 koszty zajęcia terenu, itd. 

 
§ 3. 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 

 Rozpoczęcie robót – 01.07.2016 rok 

 Zakończenie robót – 26.08.2016 rok 

 Odbiór techniczny robót, przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej ( szkic z potwierdzeniem 

złożenia w SP w Zgierzu), dokumentacji powykonawczej – 02.09.2016 rok 

2. Przez termin zakończenia prac rozumie się zakończenie całości robót budowlanych 

objętych niniejszym zamówieniem potwierdzone protokółem odbioru podpisanym przez 

strony niniejszej umowy. 
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3. W ramach dokumentacji odbiorowej, przygotowanej na dzień odbioru, wymagane będzie 

dołączenie: 

 Wypełnionego dziennika budowy, 

 Oświadczenia kierownika budowy w branżach: ogólnobudowlanych, instalacji 

sanitarnych oraz instalacji elektrycznej, 

 Dokumentacji budowlanej powykonawczej, 

 Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 Wymaganych badań w tym badań elektrycznych, 

 Atestów i certyfikatów na wbudowane materiały. 

 
§ 4. 

Zamawiający zobowiązany jest do:  

1. Wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.  

2. Przekazanie 1 egz. dokumentacji budowlanej oraz dziennika budowy. 

3. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.  

4. Dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru.  

 

§ 5. 

Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny do: 

1. Zakupu wszystkich materiałów oraz dostarczenia ich na plac budowy oraz do przedłożenia 

niezbędnych certyfikatów, atestów lub deklaracji zgodności z Polską Normą.  

2. Wykonania usługi budowlanej zgodnie z otrzymaną dokumentacją budowlaną oraz wiedzą 

i sztuką budowlaną. 

3. Zapewnienia nadzoru budowy oraz osób posiadających przygotowanie zawodowe do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

4. Zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz obiektów i terenów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy  

5. Zapewnienia ochrony przed dostępem osób trzecich, zgromadzonego mienia, warunków 

bezpieczeństwa oraz prawidłowego stanu sanitarnego użytkowanych obiektów oraz terenu  

6. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.  

 

§ 6. 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  – …………………………… 

2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie  – …………………………… 

 
§7. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

netto ………………. PLN, brutto ………………… zł. (słownie brutto: ….. ). 

2. Strony ustalają płatność jednorazową po zakończeniu całości robót. 

3. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej 

faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto wskazane 

na fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru robót o 

którym mowa w § 3 ust. 2. 

5. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o Nr identyfikacyjnym NIP:……… 

7. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP: 732-00-18-353 
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§8. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zrealizowany zakres 

przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy liczony od ostatecznego odbioru przedmiotu 

umowy  

2. Bieg rękojmi i gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 

końcowego zadania.  

3. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i 

usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia 

na koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym 

przypadku Wykonawca zostanie obciążony pełną należnością za wykonane roboty przez 

Zamawiającego.  

 

§ 9. 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy w całości lub w części przez jedną ze 

stron, strona odstępująca płaci odszkodowanie w wysokości 20% umownego 

wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 

brutto określonego w  § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.  

Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie  mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, organem 

rozstrzygającym będzie właściwy Sąd Rejonowy. 

 

§ 12. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

                      

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 

 


