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Pilchowice, dnia 20.07.2015r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO 

„Utwardzenie nawierzchni placu u żytkowego przy cmentarzu 
– Pilchowice, ul. Powsta ńców (działka nr 861/79) – II ETAP”   
 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poz. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro\ 
(Zarządzenie Nr  IZP.120.3.2015 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 16.02.2015 r.) 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro. 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
Gmina Pilchowice 

44-145 Pilchowice 

ul. Damrota 6 

Tel 032/235-65-21 fax 032/235-69-38 

e-mail: ug@pilchowice.pl,  strona internetowa: www.pilchowice.pl 

 
Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
 
Imię i nazwisko:  
Ewa Jaremków, Ewelina Sankiewicz  w sprawie przedmiotu zamówienia, nr telefonu: (0-32) 235-64-24    
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zadania: 8:00 – 13:00  
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Rodzaj zamówienia: roboty ogólnobudowlane 

Kod CPV: 

 45.233250-6  - Roboty w  zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

 45.233251-3 – Wymiana nawierzchni 

Zakres zamówienia:  

Roboty ogólnobudowlane: 
Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową do głębokości min. 31,0cm na powierzchni 

630,0m2. Zakup oraz ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na fundamencie betonowym 

na długości 95,0mb. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/16 zagęszczonego 

mechanicznie wg PN-S-06102 o grubości 20,0cm na powierzchni 630,0m2. Wykonanie podsypki cementowo-

piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3,0cm. Profilowanie spadków. Ułożenie (bez zakupu) kostki betonowej 
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typu Behaton jasno szary o grubości 8,0cm na powierzchni 602,0m2 – kostka jest w posiadaniu 

Zamawiającego. Zakup oraz ułożenie dwóch pasów kostki betonowej Behaton grubości 8,0cm w kolorze 

ciemno szarym na powierzchni 28,0m2. 

 

Zakres robót obejmował b ędzie:   

- roboty pomiarowe, niwelacja terenu 

- zerwanie starej nawierzchni asfaltowej – ok. 630,0m2 

- rozebranie krawężników betonowych – ok. 95 mb 

- korytowanie mechaniczne podłoża pod ułożenie nowej nawierzchni – ok. 630,0m2, głębokość korytowania 

31,0cm 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/16 zagęszczonego mechanicznie – ok. 630,0m2 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3,0cm – ok. 630,0m2 

- ułożenie nowych krawężników – ok. 95 mb 

- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej – ok.630m2 

- wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 
 
Wszystkie wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu dokładnego skosztorysowania ww. 

robót należy dokonać wizji lokalnej. W przypadku nie zrealizowania powyższych czynności, które są 

konieczne do prawidłowego wykonania zadania, podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia 

robót w danym systemie. 

Do zapytania ofertowego został załączony projekt wraz z opisem oraz Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót stanowiący element pomocniczy. 

 

3. TERMIN, MIEJSCE, CZAS i SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWI ENIA:  

1)      Przewidywany okres realizacji umowy : 

         do 21 dni od daty podpisania umowy 

2)      Miejsce prowadzonych prac:  

Pilchowice, ul. Powstańców Śląskich, działka nr 861/79 (na wysokości cmentarza w Pilchowicach) 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  

Wymagania stawiane wykonawcy:  

1)      Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
         w postępowaniu: 

a)      posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, potwierdzone 
oświadczeniem i dowodami. 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza  
i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi 
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wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, 
polegających na położeniu kostki betonowej w obrębie parkingów lub chodników o wartości 
robót nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty 
potwierdzające, że łącznie spełniają powyższe warunki udziału w postępowaniu.  
Powyższe oświadczenie nale ży zło żyć z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

b)      dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  
         zamówienia; 
 
c)      znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2)      Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 

3)      Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zadania. 

4) Wykonawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji wykonanych prac na okres min.60 miesięcy. 

5)      Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 
         z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

 
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%. 

 

6. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY:  

1)     Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
         Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2)     Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
         wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

3)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  
         zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  
         pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

4)      Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą 
         przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca 
         sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych  
         ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

 

7. WARUNKI PŁATNO ŚCI: 

1)      Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

2)      Rozliczenie następować będzie w terminie do 21 dni od wpływu faktury do Zamawiającego wraz z                    
dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie usługi, przy czym za dzień zapłaty będzie 
uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
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3)      Płatności za wykonanie zamówienia nastąpią przelewem na wskazany przez Wykonawcę  
         numer konta. 

 
8. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

1)      Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 23 lipca 2015 r. do godz. 13 00  e-mailowo  
na adres: kierownik.izp@pilchowice.pl  lub złożenie osobiście w pok. Nr  4 (sekretariat) Urzędu Gminy  
w Pilchowicach w treści zamieszczając poniższy zapis: 

„Utwardzenie nawierzchni placu u żytkowego przy cmentarzu – Pilchowice, ul. Powsta ńców  

(działka nr 861/79) - II Etap” 

Załączniki do zapytania: 

1. Formularz ofertowy 
2. Projekt 
3. Przedmiar 
4. STWiOR 
5. Wzór umowy 
6. Wykaz robót 

 
 
 

Kierownik Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  

 
 
 

Joanna Kruczyńska 

 


