URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

REGULAMIN
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
130.000 zł

INDEX: 3/Pb-4
EDYCJA: A
STRONA: 1

Kowary, data 05.08.2021 r.
Znak sprawy: WRM.271.37.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert na:
„Wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary”.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie okresowych (pięcioletnich) przeglądów stanu technicznego mostów gminnych zgodnie ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom tj.
- założenie i dostarczenie wypełnionych w zakresie parametrów technicznych oraz przeglądu pięcioletniego książek
następujących obiektów mostowych:

Lp

Ulica

Ilość

Uwagi

1

Tkaczy

1

Wiadukt nad linią kolejową – załącznik nr 7

2

Bielarska

1

Wiadukt nad linią kolejową – załącznik nr 7

3

Jana Matejki

1

Wiadukt nad linią kolejową – załącznik nr 7

4

Wiejska

1

Most prowadzący do nieruchomości ul. Wiejska 40 –
załącznik nr 7

Razem :

4 szt

2 Wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów stanu technicznego mostów gminnych zgodnie ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom tj.

Lp

Ulica

Ilość

Uwagi

1

Malinowa

1

Zaznaczono na mapie poglądowej – załącznik nr 6

2

Malinowa

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

3

Jeleniogórska

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

4

Źródlana

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

5

Gielniaka

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

6

Jagiellońska

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

7

Polna

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6
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8

Kowalska

1

Zaznaczono na mapie poglądowej – załącznik nr 6

9

Rejtana

1

Zaznaczono na mapie poglądowej – załącznik nr 6

10 Bukowa

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

11 Ludwika Waryńskiego

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

12 Ludwika Waryńskiego

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

13 Ogrodowa

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

14 Dworcowa

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

15 Wiejska

1

Zaznaczono na mapie poglądowej – załącznik nr 6

16 Podgórze

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

17 Wiejska

1

Zaznaczono na mapie poglądowej – załącznik nr 6

18 Źródlana

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

19 Łomnicka

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

20 1-go Maja

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

21 1-go Maja

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

22 Jeleniogórska

1

Zaznaczono na mapie poglądowej– załącznik nr 6

Razem :

22 szt

3. Okresową kontrolę obiektów mostowych należy wykonać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
4. Przeglądy muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniające do
oceny i badania stanu technicznego obiektów mostowych, która jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby przeprowadzającej przegląd oraz kopię aktualnego
zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa należy załączyć do składanej oferty oraz do
sporządzonych protokołów.
5. Przeglądy obiektów mostowych obejmują wykonanie oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania
wszystkich elementów obiektu mostowego. W ramach wykonania przeglądu należy dokonać rejestracji uszkodzeń
oraz zinwentaryzować wszelkie nieprawidłowości stanu istniejącego z obowiązującymi przepisami prawa oraz
sztuką budowlaną. Do protokołów rocznych i pięcioletnich należy załączyć dokumentację fotograficzną uszkodzeń
oraz kosztorysy inwestorskie napraw jakie należy wykonać.
6. W przypadku obiektów, dla których wykonywane będą przeglądy roczne, Wykonawca będzie zobowiązany
wypełnić książki obiektu w zakresie przeprowadzonej kontroli.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 71631400-4 - Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
71631480-8 - Usługi kontroli dróg
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków
udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniające do oceny i badania stanu technicznego obiektów
mostowych, która jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
d) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO.
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V. Kryterium oceny oferty :
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję Przetargową obliczona wg poniższego
wzoru:
Pc
Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
Termin realizacji zamówienia do dnia: 29.10.2021 r.
VI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administrator,
Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary:
dane kontaktowe
1) na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl,
2) telefonicznie: +48 75 64 39 222,
3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
Danych
z którym można się skontaktować:
1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele przetwarzania, Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu
podstawa prawna
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
przetwarzania, czas podstawie:
przechowywania
 art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
poszczególnych
września 2019r. prawo zamówień publicznych
kategorii danych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby,
Przysługujące prawa:
której dane
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
dotyczą
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego, formularzu ofertowym wraz
z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 16.08.2021 r. do
godziny 09:45 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530
Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta – Budynek A) lub e-mailem na adres:
bok@kowary.pl
.
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinna znajdować się w zamkniętej
kopercie z napisem: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul.
Leśnej w Kowarach”
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3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania
dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres
Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a.
Zamawiający o wynikach poinformuje pisemnie, e- mailem lub telefonicznie.
6.Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane pisemnie lub e- mailem.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Wykonawcy, oferta, która została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy zostaną
wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony
indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Marcin Winiarz tel. 75- 64 -39- 225, e-mail marcin.winiarz@kowary.pl
Radosław Burchacki .tel. 75- 64-39-225, e-mail radoslaw.burchacki@kowary.pl
Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy
załącznik nr 4 - Wzór umowy
załącznik nr 5 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.
załącznik nr 6 – Mapa poglądowa z zaznaczonymi obiektami do przeglądu rocznego
załącznik nr 7 – Mapa poglądowa z zaznaczonymi obiektami do przeglądu pięcioletniego
05.08.2021 r.
Zastępca Burmistrza
Ryszard Rzepczyński
…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej

