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Wydział Rozwoju Miasta
(wnioskodawca-komórka organizacyjna)
Kowary, data 25.03.2020 r
Znak sprawy: WRM .271.6.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone jest na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U.2019, poz. 1843 ze póżn. zm.), tj. do 30.000,00 euro.
I. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych i kładek

będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie
przeglądów technicznych obiektów mostowych i kładek będących w zasobie Gminy Miejskiej
Kowary.
Przegląd rozszerzony spełniający wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1, pkt
2 , i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. z 2019 r. nr 1186).
Gmina Miejska Kowary zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie
przeglądu technicznego mostów oraz kładek będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary według
załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do oferty.
Przeglądy obiektów mostowych obejmują ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,
ocenę jego estetyki oraz otoczenia, stwierdzenie wszystkich widocznych uszkodzeń obiektu i jego
wyposażenia, stwierdzenie ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu technicznego, opracowanie
protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Ilość
obiektów mostowych objętych przeglądem - 22 szt oraz kładki 28 szt wraz założeniem książek obiektów .
Każda ocena, określająca obiektu mostowego, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym,
odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie składa się z dwóch niezależnych zadań :
1. Wykonanie przeglądów 22 szt obiektów mostowych
2. Wykonanie przeglądów 28 szt kładek
Okresowa kontrola pięcioletnia – przegląd rozszerzony jest to kontrola dokonywana co najmniej raz na pięć lat w
celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki
obiektu oraz bieżącego utrzymania oraz remontów.

2. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDU Przed przystąpieniem do przeglądu należy się
zapoznać z dokumentami ewidencyjnymi i dokumentacją techniczną obiektu.
Przegląd rozszerzony obejmuje co najmniej oględziny obiektu i jego otoczenia oraz podstawowe badania i pomiary.
Oględziny oraz podstawowe badania i pomiary wykonuje się:
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· w czasie przeglądu podstawowego z poziomu jezdni oraz z poziomu terenu pod obiektem, z zastosowaniem
lornetki i ewentualnie drabiny lub rusztowania,
· w czasie przeglądu rozszerzonego z poziomu jezdni, z poziomu terenu pod obiektem oraz z odległości około 1 m
od kontrolowanego elementu, pozwalającej na stwierdzenie uszkodzeń nieuzbrojonym okiem; jeżeli zachodzi
potrzeba, należy w czasie tego przeglądu stosować urządzenia umożliwiające bezpośredni dostęp do każdego
elementu konstrukcji objętego kontrolą
Podstawowe badania i pomiary wykonywane podczas przeglądu podstawowego i rozszerzonego to:
· ostukiwanie młotkiem o masie 0,5 kg,
· odkuwanie fragmentów skorodowanych warstw,
· nawiercanie wybranych fragmentów konstrukcji drewnianej wiertłem ø 5 mm,
· pomiar rozwartości rys
· obmiar uszkodzeń sprzętem pomiarowym.
W czasie przeglądu rozszerzonego, oprócz oględzin, podstawowych badań i pomiarów, należy wykonać
dokumentację fotograficzną obiektu i uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogą spowodować
zagorzenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo katastrofę budowlaną, należy
bezzwłocznie poinformować Zamawiającego i przekazać mu kopię protokołu kontroli celem podjęcia
odpowiednich działań.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także założenie książek 22 szt obiektów mostowych i dla 28 szt
kładek nie posiadające takiego dokumentu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w 2 egzemplarzach, zawierających ocenę stanu
technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów budynków wraz z wersję elektroniczna i z dokumentacją
fotograficzna na płycie CD. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisów w książce obiektu budowlanego o
przeprowadzonych przeglądach oraz załączyć oświadczenie o kompletności wykonanej dokumentacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowanie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.
5. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV : 71.35.60.00-8 - Usługi techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

EDYCJA: A

URZĄD MIEJSKI W
KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
KWOTY
30000 EUR

STRONA:

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – której zakres obejmował m.in. przegląd
mostów o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
b) W zakresie potencjału osobowego Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy
wykażą się dysponowaniem co najmniej:
c) Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj; posiada wymagane
prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o
specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień budowlanych
wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
d) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
w tym ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).
2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania
warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w
wymaganych dokumentach i oświadczeniach, . Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem
ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.1. oświadczenie - załącznik nr 2
3.2. Wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.
3.3. Wykaz osób potwierdzający spełnianie warunków określonego w pkt 5 ppkt 1
3.4 Zaświadczenie/decyzja o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do wykonywania ww.
czynności lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty.
Kryterium oceny oferty :
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena oferty brutto: 100%
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję obliczona wg poniższego wzoru:

(

ano

)

∗100

ank

= Pc

Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
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ank – cena brutto badanej oferty,
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała
najwyższą liczbę punktów
Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu na zadanie pn: Wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych i
kładek będących w zasobie Gminy Miejskiej Kowary.
4. 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:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530
Kowary;
· inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kowarach jest Pan Roman Zelga,
kontakt: adres e-mail: 577 070 855, romanzelga@elitpartner.pl ;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie przeglądów

technicznych obiektów mostowych i kładek
Kowarach.

będących w zasobie Gminy Miejskiej w

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
·
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Miejsce i termin złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowarach, 58-530
Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi Klienta ) lub e-mailem na adres: bok@kowary.pl
do dnia 07.04.2020 r o godz. 9:45
Termin otwarcia ofert 07.04. 2020 r o godz. 10:00
Zamawiający o wynikach poinformuje pisemnie, e- mailowo lub faxem.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Paulina Gierałt tel. 75 64-39-22, e-mail paulina.gieralt@kowary.pl
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Wykaz osób – załącznik nr 3
4. Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 4
5.Wzór umowy – załącznik nr 5
6. Wykaz mostów - załącznik nr 6.
7. RODO - załącznik nr 7

Zatwierdzam

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej

