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I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Grabowiec 

ul. Rynek 3, 

22-425 Grabowiec 

 

telefon centrali/fax: 84-651-24-74 

Strona internetowa: www.grabowiec.pl 

REGON 950368492 

NIP 9222942983 

 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra – 

etap I. Zakres robót do wykonania zgodny z przedmiarem robót. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik 

nr 2 do Zapytania ofertowego i przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego.  

2. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia to 31 październik 2018 r. 

3. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego,  

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy 

rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający 

dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury równoważnej. Do urządzeń 

wskazanych w dokumentacji technicznej, dla których są wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia 

równoważne powinny spełniać parametry techniczne, które nie mogą być niższe od 

zastosowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 

projektowej w wykonawstwie muszą być udokumentowane załączonymi do oferty 

szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami 

zgodności, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w 

sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do 

przyjętych w projekcie. Powyższe zmiany muszą być wykazane w sporządzonej tabeli 

/Wykaz urządzeń równoważnych/ i dołączone do oferty. Brak wskazania w załączniku 

propozycji zastosowania urządzeń równoważnych oznaczać będzie deklaracją 

wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń  

i materiałów przyjętych w dokumentacji projektowej. Udowodnienie, że urządzenia  

i armatura są równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych 

rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące 

materiały: 

4.1. bloczek betonowy 38x24x12 pełny – 600 szt.; 

4.2. folia fundamentowa gr. 1 mm 0,25x30 m – 7,5 m2; 

4.3. folia kubełkowa – 25 m 2; 

4.4. styropian 50 mm – 1,5 m3; 

4.5. tkanina szklana 145 – 50 m2; 

4.6. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – 30 l; 

4.7. bloczki z betonu kom. 24x24x59 – 1200 szt.; 
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4.8. bloczki z betonu kom. 12x24x59  - 192 szt.; 

4.9. bloczki pustak stropowy TERIVA 4. 0/1 4 komory – 250 szt.; 

4.10. bloczek went. BW-36 H-0,25 m – 2 kanałowy -56 szt.; 

4.11.pręty żebrowane 12 mm o dł. 12000 mm – 600 kg; 

4.12. pręty gładkie 6 mm o dł. 600 mm – 200 kg; 

4.13. drut wiązałkowy 1,2 mm żarzony – 5 kg; 

4.14. cement I – 2,75 t. 

5. Dostarczenie pozostałych niezbędnych materiałów, oprócz tych wymienionych w pkt. 

4.1.–4.14.potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod kierunkiem kierownika budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Maksymalny termin realizacji zamówienia  - 31 październik 2018 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia dotyczącego 

wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj: 

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie budynku o wartości netto minimum 60 tysięcy złotych oraz załączenie 

dokumentów poświadczających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone z uwzględnieniem ich wartości netto, oraz daty  

i miejsca wykonania. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 

dołączyć do oferty wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunków wiedzy i doświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

formularza Oferty. 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie załączonych do Oferty 

dokumentów. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Zapytaniu ofertowym, oferta zostanie odrzucona z postępowania.  

 

V.  KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Przy ocenianiu oferty Zamawiający uwzględni kryterium „cena” w wadze 100 %, za 

które oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Za cenę oferty przyjmuje się 

wielkość podaną przez Wykonawcę w formularzu Oferty, jako cenę brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

2. Przy ocenianiu oferty Zamawiający uwzględni następujące kryteria „cena” w wadze  

100 %. Za cenę oferty przyjmuje się wielkość podaną przez Wykonawcę w formularzu 

Oferty, jako cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym warunki oraz będzie posiadała najniższą 

cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało jednakową cenę, Zamawiający poprosi 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty o złożenie ofert dodatkowych oraz poda wszelkie 

informacje o terminie, formie i sposobie złożenia ofert dodatkowych.  



4. W ofercie dodatkowej Wykonawca nie może podać ceny wyższej niż w ofercie. 

5. W przypadku złożenia ofert dodatkowych Zamawiający wybierze ofertę tego 

Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną brutto.    

 

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

1. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego 

zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 

niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem,  

a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

2.1. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów lub 

2.2. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac 

nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 

2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Zapytaniu ofertowym lub 

3. została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym. 

 

VIII. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA  

1. Formularz Oferty. 

2. Załącznik nr 1 do Oferty - Wykaz wykonanych robót. 

3. Dokument lub dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych            

w Załączniku nr 1 do Oferty. 

4. Kosztorys ofertowy. 

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez Kierownika Budowy. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

         Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest: 

Małgorzata Borsuk – tel. 84 651 24 74. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na rozbudowę remizy 

OSP w miejscowości Grabowiec-Góra. Nie otwierać do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 

1110” w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 1100  w sekretariacie Urzędu Gminy 



w Grabowcu ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie osobiście lub 

drogą pocztową na powyższy adres. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

1. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

3. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót 

4. Załącznik nr 4 – Formularz oferty 

• Załącznik nr 1 do Oferty – Wykaz wykonanych robót 

 

 

          Zatwierdził: 

   

 


