
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 
57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20 

tel. +48 074 868 0 180, fax +48 074 868 0 190 
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl 

 

 

Kłodzko, dnia 13.03.2020 r. 

ZDP.2020/AZ/27/2020 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zadania pn.: 
 

„Remont obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 3296D, km 0 + 040 w miejscowości Kocioł” 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843)  

– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Powiat Kłodzki 

ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

NIP: 883-16-80-036 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

ul. Objazdowa 20 

57-300 Kłodzko 

tel.: 74/868 01 80 

fax: 74/868 01 90 

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego:  

www.zdp.bip.klodzko.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą PZP”). 

 

III. OPIS ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: robota budowalna 

2. Kod CPV: 45.00.00.00-7 

 45.10.00.00-8 

 45.22.11.11-3 

 45.23.31.20-6 

3. Przedmiot zamówienia:  

A. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 3296D, km 0 + 040 w 
miejscowości Kocioł” 

B. Zakres prac obejmuje:  

1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

2) roboty ziemne, 

3) roboty fundamentowe, 

4) wykonanie konstrukcji stalowych, 

5) wykonanie murów z kamienia łamanego, 

6) wykonanie nawierzchni,  

7) wyposażenie obiektu, 

8) roboty wykończeniowe. 

C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: 

1) opis techniczny wraz dokumentacją rysunkową - załącznik nr 1 
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2) przedmiar robót - załącznik nr 2 

3) kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 

D. Zasady wykonania i odbioru prac budowlanych zawarte zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wyko-

nania i Odbioru Robót (SSTWiOR), stanowiącej załącznik nr 4 

4. Termin realizacji całości zamówienia: 30 czerwca 2020 r. 

5. Okres gwarancji na wykonane prace: 36 miesięcy 

6. Forma płatności: 

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jedną fakturą. Odbiór robót zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

7. Warunki i zasady realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

w szczególności dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia: 

1. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne 

do realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: 

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebu-

dowie, odbudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.  Dz. U.  z 

2016 r. poz. 290 z późn. zm.) mostu o wartości robót równej co najmniej 45.000,00 zł netto i udokumentu-

je, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidło-

wo ukończona. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 2 Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć „Wykaz robót”, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik  nr 6 do zapytania ofer-

towego wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż usługa ta została wykonana należycie. 

3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: 

• kierownik budowy (branża inżynieryjna - mostowa) - posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w 

branży mostowej do kierowania robotami budowlanymi, które będą adekwatne do przedstawionego 

zakresu robót - z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy na minimum jednym 

zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie mostu/ obiektu mostowego 

o wartości równej co najmniej 45.000,00 zł netto, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do 

prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

„Wykaz osób” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7  do zapytania ofertowego. 
 

UWAGA:  

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, wymaga określo-

nych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-

dowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnie-

nia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepi-

sów państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europej-

skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 

nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwa-

lifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) lub 

art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). 

Osoby wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób, na dzień podpisania umowy musza posiadać aktual-

ne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzone zaświad-



czeniem wydanym przez tę Izbę i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych). 
 

4. Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni oferenci, którzy nie wywiązali się z wcześniej zawartych 

z Zamawiającym umów. 

 

V. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela: Pan Michał Kostrzewski, e-mail: m.kostrzewski@zdp.klodzko.pl, 

tel.: 74/ 868 01 92. 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę cenową. 

2. Oferta powinna być złożona w języku polskim. 

3. Oferta powinna zawierać: 

A. załącznik nr 5: Formularz ofertowy 

B. załącznik nr 3: kosztorys ofertowy 

C. załącznik nr 6: Wykaz robót 

D. załącznik nr 7: Wykaz osób 

E. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

F. pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku gdy ofertę podpisuje 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 

 

VIII. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć, w siedzibie jednostki: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

ul. Objazdowa 20 

57- 300 Kłodzko 

pok. nr 1 – SEKRETARIAT 

2. Ofertę można złożyć zarówno osobiście jak i za pośrednictwem operatora pocztowego. 

3. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie - na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiające-

go, nazwę i adres oferenta oraz napis: zapytanie ofertowe dla zadania pn.:  

„Remont obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 3296D, km 0 + 040 w miejscowości Kocioł” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.04.2020 r. godzina 11:15 

 

IX. TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do: 06.04.2020 r. do godz. 11:00 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie weźmie udziału w otwarciu ofert 

i zostanie zwrócona Wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 18, w dniu: 06.04.2020 r., o godzinie: 11:15. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

2. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwota oraz stawka podatku). 



3. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 - należy 

zaokrąglić w dół, równe i powyżej 5 – należy zaokrąglić w górę). 

 

XI. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosować następujące kryteria:  
 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1. 
Cena  

(C) 
60 

2. 
Gwarancja 

(G) 
40 

 

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda-

nej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 
 

Cobliczana = (Cmin/Cbad) x 100 pkt. 
 

gdzie: 

Cobliczana - punktacja którą należy wyznaczyć 

Cbad - cena brutto oferty badanej 

Cmin - cena brutto oferty najtańszej 
 

2) Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości miesięcy jakie Wykonawca 

poda w Formularzu Oferty.  

Najkrótszy możliwy termin trwania gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniony do 

oceny ofert to 36 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.  

Najdłuższy możliwy termin trwania gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniony do 

oceny ofert to 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca może zaproponować termin trwania gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia w 

pełnych miesiącach (tj. 36, 37, 38,…,58, 59, 60) w przedziale od 36 do 60 miesięcy. 

Wykonawca zastrzega możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji. 

Zamawiający, ofercie o terminie trwania gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia wynoszącym 

60 miesięcy przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonal-

nie mniejsza, według wzoru: 
  

Gobliczana = ((Gbad - Gmin)/(Gmax - Gmin)) x 100 pkt., 
 

gdzie: 

Gobliczana - punktacja, którą należy wyznaczyć;  

Gbad - wartość w kryterium Gwarancja obliczanej oferty; 

Gmin - najniższa wartość w kryterium Gwarancji;  

Gmax - najwyższa wartość w kryterium Gwarancja;  
 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą 

sumę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  
 

Ko = C x 0,60 + G x 0,40  

gdzie:  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena  

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja 

 

XII. INFORMACJA NA TEMAT UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

A. nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu 



B. oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

C. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 

XIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu ustawy 

PZP.  

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stroni internetowej Zamawiające-

go: www.zdp.bip.klodzko.pl 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania przed upływem terminu 

składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zapytania zostanie opublikowana zgodnie z zapisem ust. 2. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawio-

nym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejsza ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w za-

pytaniu ofertowym.  

6. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyniku, pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną oraz zamieści tę informację na stronach internetowych Zamawiającego. 

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, tel. 074/868 01 80, e-mail: 

sekretariat@zdp.klodzko.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@koptyra.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz w celu archiwizacji. 

4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

Zatwierdził: 

Stanisław Sijka 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kłodzku 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: opis techniczny wraz z dokumentacją rysunkową 

Załącznik nr 2: przedmiar robót 

Załącznik nr 3: kosztorys ofertowy  

Załącznik nr 4: SST 

Załącznik nr 5: formularz ofertowy 

Załącznik nr 6: Wykaz robót 

Załącznik nr 7: Wykaz osób 

Załącznik nr 8: Wzór umowy 
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