DG.7225.4.2015

Poświętne 2015.02.06

Zapytanie o cenę
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na
remont mostu na rzece Liza w miejscowości Gabrysin.
Na realizację zamówienia zamierzamy przeznaczyć 25.000,00 zł.(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł.) brutto.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mostu na rzece Liza w miejscowości Gabrysin.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- oznakowanie, organizacja i zabezpieczenie robót
- rozebranie nawierzchni z brukowca na pow. 40,4 m2,
- rozbiórka elementów betonowych 0,96 m3
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 18 m2
- oczyszczenie elementów betonowych 108,7 m2
- beton klasy B-15 0,63 m3
- naprawa ubytków betonu zaprawami PCC 1,21 m3
- iniekcja i naprawa rys o rozwartości >0,3 mm
- ułożenie nawierzchni z brukowca 40,4 m2
2. Szczegółowy zakres robót określony został w punktach j.w, oraz w przedmiarze robót ,
stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Kosztorys ofertowy należy złożyć zgodnie z załączonym załącznikiem
4. Treść zapytania ofertowego, treść mowy i treść dokumentacji projektowej uzupełniają się
wzajemnie.
5. W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie
wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, którego dotyczy zapytanie ofertowe.
6. Kryterium oceny stanowić będzie cena 100% (najniższa cena)
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wymagania stawiane Wykonawcy oraz technologia robót.
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- każda partia materiału stosowana przy remoncie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty
- zamawiający żąda od Wykonawcy udzielenia na zastosowane materiały i wykonane prace 36
miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego.
8. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni stały nadzór osoby posiadającej
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w specjalności mostowej.
9. Po zakończeniu zadania Wykonawca przywróci teren do stanu pierwotnego.
10. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą
własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu i pracowników.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.05.2015 po bezusterkowym odbiorze
końcowym wykonanych prac.
12. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.02.2015 r. do godz. 1000 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Poświętne, lub przesłać na adres : Urząd Gminy Poświętne , 18-112
Poświętne 21
13. o wyniku postępowania zostaną Państwo powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Załączniki:
- przedmiar robót – załącznik Nr 1
- kosztorys ofertowy – załącznik Nr 2
- projekt umowy – załącznik Nr 3

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 3
projekt umowy
UMOWA NR …..... WZÓR
zawarta w dniu ................2015 r. pomiędzy Gminą Poświętne reprezentowaną przez:
Wójta Gminy
- Witolda Łapińskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy
- Anny Zawadzkiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
remont mostu na rzece Liza w miejscowości Gabrysin.
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy obejmuje dokumentacja projektowo wykonawcza,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, z tym że przy wycenie robót, a następnie przy
ich realizacji, dokumentem nadrzędnym w stosunku do przedmiarów robót jest dokumentacja projektowo-wykonawcza,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
§2
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. przekazanie placu robót
b. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
b. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania
robót .
c. prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania
terminu wykonani a robót.
d. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
e. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.
§3
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,
2. Kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania
umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w
umowie.
§4
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia 30 maja 2015r.
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy
dokumentów.
§5
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru.
3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.
Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym
Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający
wyznacza dzień i godzinę odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z
obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W
takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez
Zamawiającego.
7. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie przedstawiciel
Zamawiającego, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do
wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.
§6
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
w łącznej kwocie .......................zł. netto, plus należny podatek VAT w wysokości
23%) .....................zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ......................zł
Słownie: .........................................................................
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,
numer konta ..................................................................................................
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a
zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
na Gminę Poświętne, 18-112 Poświętne 21.
§7
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty stanowiące przedmiot
umowy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego od Wykonawcy
przedmiotu umowy.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający może:
a. odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b. dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający
może:
a. żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b. żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej tj. kwotę w wysokości: ................. zł. (słownie: …..............................zł.)
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę do dnia
podpisania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w następujących formach:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
–kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Łapach, konto nr 69 8081 0009 0000 3955 2000 0040 przed zawarciem
umowy.
5. Strony uzgadniają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30 % jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancje jakości.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za wady lub gwarancje jakości zostanie
zwrócone w terminie po 30 - tu dniach od terminu upływu udzielonej gwarancji.
7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu, Wykonawca zobowiązany
jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez
Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie usunięcia
ewentualnych usterek w okresie gwarancji o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w
terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.
§9
Roboty dodatkowe
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub
jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej
Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych
zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy,
finansowy i terminy wykonania.
3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem
powykonawczym.
§ 10
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w
protokole odbioru.
§ 11
Kary umowne
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w
okresie gwarancji
- w wysokości 1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego,
poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą
Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części
przedmiotu mowy, udokumentowane i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej
mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w
niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia
pod następujący adres:
Zamawiający:
Gmina Poświętne
18-112 Poświętne 21
Wykonawca:
..................................................
..................................................
..................................................
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na
ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
WYKONAWCA:
.....................................................

ZAMAWIAJĄCY:
.............................................

