271.28.2015.PP
Kampinos, dnia 30 października 2015r.

Piłsudskiego 7/260 – 87
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej wyrazonej w PLN równowartości kwoty 30.000 euro,
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczacej wykonania zamówienia
obejmującego:
„Remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie”

I. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie na
odcinku o długości 600 m2.
Prace obejmują:
1. Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych;
2. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową;
3. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową;
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej;
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Prawidłowego oznakowania odcinka drogi objętego robotami;
2. Przystąpienia do realizacji zamówienia po protokolarnym przekazaniu terenu
i dopuszczania Wykonawcy do pracy przez Zamawiającego;
3. Przedstawienia, przed przystąpieniem do realizacji robót, dokumentów
potwierdzających przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i PPOŻ;
4. Prowadzenia pracę zgodnie z przepisami regulującymi proces inwestycji, w tym
przepisów BHP;
5. Utrzymania, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, należytego porządku na
terenie jezdni i dojazdów do posesji;
6. Uprzątnięcia terenu, po zakończeniu realizacji robót będących przedmiotem
zamówienia;
7. Udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, wynoszącej 24 miesiące
licząc od dnia odebrania robót.
8. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
9. Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp, przepisów ochrony pożarowej oraz
dozoru mienia na terenie robót, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w
związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem pojazdów, na
terenie przyjętym od Zamawiającego i poza nim, a związanym z wykonaniem
przedmiotu umowy.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV.
Główny przedmiot zamówienia: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać
osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kampinos,
ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos
2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Sebastian Wardziak tel.: (22)725-00-40 w. 227

Katarzyna Zielerowicz tel.: (22) 725-00-40 w. 226 w sprawach dotyczących
zapisów formalnych zapytania.

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 04.11.2015 r. do godz. 10:00.
2. Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy
Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085 Kampinos.
3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za
termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty
do sekretariatu.
4. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kampinos
przy
ul. Niepokalanowskiej 3, pokój nr 9 (sala konferencyjna)
Dnia 04.11.2015 r. o godzinie 10:15
5. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym
opakowaniu, posiadającym oznaczenie: Oferta na zadanie pn.: „Remont nawierzchni
drogi gminnej w Komorowie”, nie otwierać przed 04.11.2015r. przed godz. 10:15.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie udokumentowane
załączonym do oferty wykazem wykonywanych robót, wraz z podaniem
ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały
wykonane,
 dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonania zamówienia,
Wykonawca do oferty (załącznik nr 1) załączy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega w opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu
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4. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru załączonego do
zapytania ofertowego – załącznik nr 2
5. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
 Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 20 000,00 zł.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto każda, - załącznik nr 3
6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia.
7. Oświadczenie o warunkach gwarancji – załącznik nr 4
V. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia
20 listopada 2015 r.
VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)
VII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz
zostanie przekazana faksem lub pocztą elektroniczną
IX. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
X. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
X. Forma płatności
Przelew na podstawie faktury za wykonanie zleconego zadania z terminem płatności 30 dni.

………………………………….
podpis Kierownika Zamawiającego
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118 - 200 - 43 - 80,
REGON: 013271306

WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w PLN równowartości kwoty 30.000 euro
Sprawa nr 271.28.2015.PP
„Remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie”
Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę:
………………………….……….(cena netto) x …………..……… (wysokość podatku Vat)
= ………………..………………….(cena brutto)
(słownie zł brutto) …………………………………………………..………….……….…….
1.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego;

3.

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia publicznego;

4.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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Załącznik nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.
Podst
opis i wyliczenia
Remont nawierzchni drogi gminnej w Komorowie
1 D 04.03.01.04 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
200*3.0
2 D 04.03.02.04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsją asfaltową
200*3.0

j.m.

Poszcz

Razem

m2
m2

600.000
RAZEM
600.000

m2
m2

600.000
RAZEM

3 D 04.08.01.04 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z
odl. do 5 km
200*3.0*25%*0.04*2.5

t

4 D 05.03.05.07 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 16W dowożonej z odl. do 5 km, grub.
warstwy po zagęszczeniu 6 cm
200*3.0

m2

t

m2

15.000
RAZEM

600.000

15.000

600.000
RAZEM
600.000
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Załącznik nr 3

Wykaz robót-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,
Dotyczy: postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 euro pn.: „Remont
nawierzchni drogi gminnej w Komorowie”
Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych) brutto każda

Nazwa i adres
Lp Zamawiającego
wraz z numerem
telefonu

Rodzaj
(nazwa)
zamówienia
i miejsce

Nazwa i adres
Wykonawcy2)

Całkowita
wartość
zamówienia1)

Data rozpoczęcia Data
prac (dzień,
zakończenia
miesiąc, rok)
prac (dzień,
miesiąc, rok)

.........................................., dnia .................................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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Załącznik nr 4
..........................................
( pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: Sprawa nr 271.28.2015.PP pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej w
Komorowie”

OŚWIADCZENIE O WARUNKACH GWARANCJI
Warunki Gwarancji na wykonane realizacji zamówienia pod nazwą:. „Remont nawierzchni
drogi gminnej w Komorowie”
Udzielam gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy.

Warunki gwarancji :
1. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty łącznie z wbudowanymi materiałami użytymi przy
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
2. Na materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich
producenci, lecz nie krótszą niż 24 miesiące. Gwarancje producentów Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego zadania.
3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru
prac objętych przedmiotem umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 5 dni od
daty powiadomienia go faksem przez Zamawiającego o fakcie ujawnienia wady.
5. Do czasu usunięcia usterek Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca, w którym wykryto usterkę.
6. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj i wielkość usterki nie jest możliwe dochowanie
terminu określonych w ust. 4, Zamawiający i Wykonawca ustala pisemnie termin
usunięcia usterek.
7. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji, za które odpowiada
Wykonawca, bieg terminu gwarancji na ten element robót liczyć się będzie od daty
usunięcia wady i wynosił będzie 24 miesiące, lecz nie krócej niż okres gwarancji całości
wykonanych robót.

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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