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Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al.
Wolności 4, 86-010 Koronowo
1.
Przedmiotem zapytania ofertowego są prace związane z robotami żelbetonowymi
fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej na potrzeby Stacji Przeładunku
Odpadów Komunalnych w Koronowie, działka nr 1097/28. Wiata została oznaczona na rysunku
„Projekt zagospodarowania działki nr 1097/28” (załącznik do zaproszenia).
2.

Opis ogólny obiektu

Zaprojektowany obiekt to wiata portalowa jednonawowa o szerokości 12m i długości 18m,
posadowiona bezpośrednio w gruncie. Zakres projektu obejmuje nową konstrukcję całego obiektu
od fundamentów poprzez słupy, belki, ściany, stężenia i płatwie. Projektowany budynek
charakteryzują parametry:
• Powierzchnia zabudowy 225.80 m2
• Powierzchnia użytkowa 192.20 m2
• Kubatura wiaty 985.60 m3
3.

Opis elementów wiaty objętych zapytaniem

Stopy fundamentowe
W poziomie -1,0 m od zera budynku pod słupami głównymi oraz szczytowymi hali zaprojektowano
stopy żelbetonowe z betonu C20/25 grubości 30 cm i wymiarach w rzucie jak pokazano na
rysunkach fundamentów.
Stopy zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Stopy posadowić na warstwach jak podano
wyżej. Wykopy należy prowadzić sprzętem mechanicznym, przy czym ostatnią warstwę grubości
10÷15 cm wybrać „ręcznie”.
Naruszone struktury gruntu usunąć i uzupełnić betonem C12/15 lub podsypką piaskowo – żwirową
zagęszczoną do Is=0,98,
Po wylaniu, stopy zabezpieczyć przed wilgocią smarując dodatkowo preparatem na bazie płynnego
bitumu jak dla ław fundamentowych.
Połączenie słupów stalowych ze stopami na bazie kotew płytkowych wg projektu wykonawczego.

Podwaliny
Podwaliny 25x50 cm na podbudowie cementowo piaskowej, zbrojone prętami pionowymi i
poziomymi ze stali A-IIIN (B500SP).
Podwaliny zaizolować przed wilgocią smarując preparatem na bazie płynnego bitumu.
Ściana oporowa
Ściana oporowa klasyczna, zaprojektowana z betonu C20/25. Część pionowa szerokości 20 cm i
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wysokości 270 cm. Część pozioma grubości 30 cm i szerokości 160 cm.
Zbrojenie prętami pionowymi o poziomymi ze stali A-IIIN (B500SP).
Ścianę do poziomu gruntu dodatkowo zaizolować przed wilgocią smarując preparatem na bazie
płynnego bitumu.

4.

Przedłożona oferta winna obejmować pełny zakres prac związanych z realizacją elementów

żelbetonowych (fundamenty i ściana oporowa) wraz z ich izolacją oraz zabiegami
technologicznymi.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi,
mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych
oraz przyjętej technologii wykonania robót.
5.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot

zamówienia przez okres 36 miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania

protokołu odbioru końcowego robót.
7.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie do dnia 30.11.2019 r.

8.

Osoby uprawnione do kontaktów: w sprawach proceduralnych – Joanna Kempczyńska,

Angelika Gordon – Wolfram, tel. 52-58-60-414
w sprawach merytorycznych – Agnieszka Kuropatwińska, tel. 52 58 60 408/409
9.

Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: „Roboty budowlane – wiata magazynowa”.

Termin składania ofert upływa 15.10.2019 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 15.10.2018 r. o
godz. 9.15. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty do sekretariatu
Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
10.

Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%

11.

Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dnia wykonania usługi

i dostarczenia faktury do Zamawiającego. Cena oferty na wykonanie robót stanowić będzie
ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do
wykonania dostaw, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT, koszty
bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności, które
mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi.
12.

Oferta powinna zawierać:

- wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
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- formularz ofertowy załącznik nr 1
- projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2.
13.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
14.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą

ofertę Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę
najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
15.

W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z

kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert. Czas
na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim
Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto
zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu Zamawiającego
do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
16.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego

trwania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny
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..............................................
Nazwa firmy

Załącznik nr 1

Oferta na: Prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz
ściany oporowej dla wiaty magazynowej

Oferta
W odpowiedzi na ogłoszenie składam ofertę na Prace związane z robotami żelbetonowymi
fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej na następujących warunkach:

Wartość netto : .............................................Wartość netto słownie ……..………………..
.......................................................................................................................................................
Wartość brutto : .......................................... Wartość brutto słownie ...................................
.........................................................................................................................................................
W tym Vat % …………………………………………………………………………………
1.
Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
zgodnie z zaproszeniem.
2.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
4.
Zawarte w zaproszeniu istotne postanowienia umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
5.
Niniejszym wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki i ustalenia,
które są zawarte w projekcie umowy załączonym do zaproszenia.
6.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem, akceptujemy warunki w nim
zawarte i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz zobowiązujemy się zawrzeć umowę w
terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.
............................... ……………...……...….
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy **
* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik
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Załącznik nr 2
U m o w a Nr ........
zawarta w dniu ………………….. 2019 roku w Koronowie
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., ul. Aleje
Wolności 4, 86-010 Koronowo, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000671235, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy, NIP: 554-031-40-29 REGON: 366919930, kapitał zakładowy: 28 091
496,00 zł.
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a
…………………………… zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
W rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej
treści:
§1
Zamawiający

powierza,

a

Wykonawca

przyjmuje

do

realizacji

zadanie

pn. Prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz ściany oporowej dla
wiaty magazynowej

1.

Zakres szczegółowy zadania, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają
stanowiące integralną jej cześć następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………….
2) zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (dalej: zaproszenie),

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą.

§2
Roboty zostaną wykonane w terminie do 30.11.2019 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.
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2. Wykonawca odpowiada za pełne bezpieczeństwo na placu budowy oraz prowadzenie robót
zgodnie z przepisami BHP i P/poż.
3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny być nowe, odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie.
4. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy wymagana jest uprzednia
pisemna zgoda Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy.
7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy.

§4
1. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: …………………………..,
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: Agnieszka Kuropatwińska, tel. 52 58
60 408/409.
§5
1.

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę ryczałtową ……………… zł. w której
jest zawarty … % podatek VAT, płatna jednorazowo po zakończeniu wykonania wszystkich
robót objętych umową oraz podpisaniu protokołu odbioru robót bez wad.

2.

Wartość zamówienia określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonywaniem
robót.
§6

1.

Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy
będzie dokonane, na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej, wystawionej przez
Wykonawcę.

2.

Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiającego (data wpływu) wystawionej przez Wykonawcę, faktury VAT
lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, w oparciu o sprawdzony
przez Przedstawiciela Zamawiającego zakres.

3.

Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień, w terminie
nie dłuższym niż 5 dni, w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz
z wnioskami o płatność.
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§7
1.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot Umowy określony w § 1.

2.

Wykonanie Przedmiotu Umowy rozliczone zostanie na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT wraz z załączonymi do niej protokołem odbioru.

3.

Zapłata za wystawioną fakturę może nastąpić po dokonaniu bezusterkowego odbioru całości
robót
przy
udziale
przedstawiciela
Zamawiającego
oraz
Wykonawcy.
Na wbudowane materiały wykonawca dostarczy przy odbiorze robót wymagane dokumenty
tj. atesty, deklaracje zgodności.

4.

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów.

5.

W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji istnienia wad
nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot stosownie do utraconej wartości użytkowej i
technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jej przeznaczeniem.
2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo
żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu
umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.

O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub
telefonicznie, jednocześnie podając miejsce i termin oględzin mających na celu jej
stwierdzenie.

7.

W wyniku oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym zostanie określony termin
usunięcia wad. Wykonawca w okresie wymagającym ogrzewania lokali w budynku
ujawnione wady usunie w terminie nie dłuższym jak 24 godziny od chwili zgłoszenia wady.
W innym okresie wady usunięte zostaną w terminie nie dłuższym jak 14 dni.

8.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na
koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad
powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9.

Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od
gwarancji, jeżeli reklamował przed upływem tego terminu.

§8
1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie
8

KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.
4.

Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.

Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§9
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500 PLN za każdy dzień
zwłoki,

b)

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0, 05 % ceny ofertowej brutto
określonej w § 5 ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

5. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości
poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody.
6. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest
wymagalna od dnia następnego po dniu opóźnienia.
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania
8. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy.
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych
zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 10
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowania przepisy –Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej załączniki wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
Umowy, pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
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egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję wzór umowy
...........................................
data, podpis
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wprowadzenie
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i
w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy
w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.
Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się,
aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.
Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy,
który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych w zamówieniach publicznych.

1)

rozporządzenie 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 dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
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