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Ogłoszenie

Numer

2021-14403-44118

Id

44118

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/19 - Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i 
ochrona

Tytuł

Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, 
rozpoznanie i ochrona

Zamówienia uzupełniające

1.�Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych robót

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-21
1. Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa
2. Załącznik nr 7 - STWiORB
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
5. Załącznik nr 3 - Wykaz robót
6. Załącznik nr 4 - Wykaz osób
7. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
8. Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (.pdf)
9. Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (.xlsx)
10. Zapytanie ofertowe (.pdf)
11. Zapytanie ofertowe (skan)
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12. Załącznik nr 9a - Dokumentacja Zdjęciowa
13. Załącznik nr 9b - Dokumentacja zdjęciowa

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-21

Data ostatniej zmiany

2021-04-21

Termin składania ofert

2021-05-07 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

Tomasz Jonek
tel.: + 48 77 427 58 23
e-mail: zp@popielow.pl

Beata Kupczyk-Piechota
tel.: + 48 77 427 58 52
e-mail: zp1@popielow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn.: Adaptacja 
budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach
4.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1)�Szczegółowo zakres robót określono w dokumentacji technicznej, tj. w:
a)�załączniku nr 6 do zapytania ofertowego (Dokumentacja projektowa),
b)�załączniku nr 7 do zapytania ofertowego (STWiORB),
c)�załączniku nr 8 do zapytania ofertowego (Przedmiar robót),
UWAGA:
��Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 
decyzją nr 187/2012 z dnia 27.04.2012 r.
��Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie obiektu w 
podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica proszkowa 6 kg w ilości 9 szt.) oraz odpowiednie oznakowanie 
obiektu na potrzeby informacji o rozmieszczeniu przedmiotowego sprzętu, zgodnie z zapisami 
Dokumentacji projektowej (Projekt architektoniczno – budowlanego) pkt 13.12., stanowiącej 
załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;
��Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania projektu i realizacji 
zabudowy kuchni oraz okładzin z płyt meblowych w pomieszczeniu nr 0.5 opisanych w Dokumentacji 
projektowej (Projekt architektoniczno – budowlany) pkt 14.12., stanowiącej załącznik nr 6 do 
zapytania ofertowego; malowanie ścian w przedmiotowym pomieszczeniu określone w ww. punkcie 
dokumentacji projektowej jest objęte przedmiotem zamówienia;
��Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia 
wszystkich elementów składających się na dokumentację techniczną (tj. dokumentacja projektowa, 
STWiORB, przedmiar robót) pod względem ilości prac do wykonania, gdyż elementy te w równym 
stopniu opisują przedmiot zamówienia; 
��Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania robót wynikających z 
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dołączonych do zapytania ofertowego dokumentacji projektowej oraz STWiORB nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie ofertowej/umownej. Wykonawca ma prawo 
skorygować w przedmiarze ilości wymaganych pozycji do wielkości według własnych obliczeń na 
podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz STWiORB;
��Z uwagi na to, że umowa na przedmiotowe zamówienie będzie umową ryczałtową w przypadku 
wystąpienia w trakcie prowadzenia inwestycji większej ilości robót budowlanych w jakiejkolwiek 
pozycji przedmiarowej sytuacja ta nie będzie mogła być uznana za roboty dodatkowe z żądaniem 
dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli taka ilość była przewidziana w pozostałych dokumentach; 
analogicznie będzie traktowana sytuacja różnić w dokumentacji projektowej lub STWiORB w 
stosunku do przedmiaru robót;
5.�W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:
1)�planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego 
planu (jeżeli przepisy wymagają sporządzenia planu),
2)�innych dokumentów wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz ze STWiORB,
3)�harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4)�Kosztorysów ofertowych (wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys 
Zamawiającemu; Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty),
5)�opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w kolorze czerwonym wszystkimi 
zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane przez kierownika budowy i autora projektu, a także 
sporządzenie kosztorysu powykonawczego / różnicowego;
6.�Informacje/Wymagania dodatkowe:
1)�Wizja lokalna – każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia 
warunków związanych z wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia lub 
celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt ewentualnej 
wizji lokalnej poniesie Wykonawca;
2)�Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac 
wynikających z ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, a także zgodnie z 
pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanym posiadanym przez Zamawiającego,
3)�Wykonawca będzie zobowiązany do zwoływania komisji konserwatorskich, w skład których 
wchodzić mają przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz OWKZ,
4)�Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy do 
opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwoty 
przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik 
nr 5 do zapytania ofertowego – Projekt umowy),
5)�Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, z przebiegu a także po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia (zdjęcia zostaną 
przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym),
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6)�Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają 
sporządzenia takiego planu,
7)�Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie placu budowy wraz z kosztami z tym 
związanymi,
8)�Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej,
9)�Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów wraz z 
wnioskami pozwalającymi Zamawiającemu na zakończenie prac i/lub uzyskanie pozwolenia na 
użytkowania po zakończeniu całości prac,
10)�Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów w budynku oraz jego 
otoczeniu, nie będących przedmiotem robót budowlanych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
zachlapaniem,
11)�Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu oraz jego otoczenia w sposób, 
który pozwoli w znacznym stopniu na ograniczenie ewentualnych niedogodności (transport, pył, 
kurz) związanych z realizacją prac remontowych dla sąsiednich zabudowanych nieruchomości 
mieszkalnych,
12)�Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na 
miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13)�Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym dróg, placów 
itp., na których realizowane będą prace oraz będzie prowadzona komunikacja związana z 
przedmiotem zamówienia,
14)�Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania i wyczyszczenia wszystkich pomieszczeń, 
w których prowadzone były prace, a także terenu wokół obiektu, na którym również prowadzone były 
prace, tak by obiekt i teren wokół nadawały się do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem w dacie 
odbioru końcowego,
15)�Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres min. 36 miesięcy (licząc od 
daty odbioru przedmiotu zamówienia) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie,
16)�Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów planowanych 
do użycia/zamontowania/wbudowania; Wykonawca nie może użyć/zamontować/wbudować 
materiałów nie zaakceptowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,
17)�Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy
7.�Rozwiązania równoważne:
1)�W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiORB zostały użyte znaki towarowe, 
patenty, pochodzenia/źródła lub szczególne procesy oznacza to, że są podane przykładowo 
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, a 
każdemu odniesieniu użytemu w powyższej dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". 
Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenia/źródła 
lub szczególne procesy, nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy, a mają jedynie za 
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zadanie sprecyzowanie oczekiwań dot. parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych i 
technologicznych. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia lub procesy równoważne, 
lecz o parametrach technicznych, estetycznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych i 
technologicznych podobnych lub lepszych - nie gorszych, których zastosowanie w żaden sposób 
nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie i użytkowanie rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji projektowej lub STWiORB;
2)�Wykonawca, który na etapie składania ofert ma zamiar zaoferować urządzenia lub materiały 
lub procesy równoważne, zobowiązany jest wykazać wraz z ofertą (przez złożenie stosownych 
dokumentów, oświadczeń, itp.), że zastosowane przez niego urządzenia, materiały lub procesy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
3)�Wykonawca, który ma zamiar zastosować w trakcie realizacji zamówienia urządzenia lub 
materiały lub procesy równoważne, będzie obowiązany wykazać (przez złożenie stosownych 
dokumentów, oświadczeń, itp.), że zastosowane przez niego urządzenia, materiały lub procesy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
4)�Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności może być spełniony w jakikolwiek sposób 
pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie urządzeń, 
materiałów lub procesów z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB;
5)�Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymogów w zakresie równoważności proponowanych 
urządzeń, materiałów lub procesów poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, 
oświadczeń, itp. Zamawiający oceni (porówna) czy parametry techniczne, estetyczne, jakościowe, 
funkcjonalne, użytkowe i/lub technologiczne są podobne lub lepsze - nie gorsze, niż wymagane w 
dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie z powyższymi zapisami;
6)�W przypadku nie dołączenia dokumentów, oświadczeń, itp. uwiarygadniających zastosowanie 
urządzeń, materiałów lub procesów równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w 
ofercie urządzenia, materiały lub procesy opisane w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, 
STWiORB;
8.�Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze 
umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
9.�Przewidziane zostały płatności częściowe 

Okres gwarancji

min. 36 miesięcy

Kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Karłowice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�Zdolności techniczne i zawodowe
1)�Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę 
budowlaną o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, która polegała na budowie lub przebudowie lub 
rozbudowie lub remoncie obiektu kubaturowego;
��Potwierdzenie wykonywania ww. robót należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego 
„wykazie robót” stanowiącym załącznik nr 3;
��Do „wykazu robót” obowiązkowo należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego powyżej;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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2.�Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku/istnieniu ww. powiązań 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

2)�Wykonawca winien wykazać że, dysponuje/będzie dysponować osobami, którym zostanie 
powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, posiadającymi przewidziane prawem uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a)�Kierownik budowy branży ogólnobudowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi oraz spełniający wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.2 z późn. zm.), w 
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;
b)�Kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;
c)�Kierownik robót branży sanitarnej, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
��Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione powyżej, 
pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 
��Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących 
w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 
2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami 
regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania;
��Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku określonego powyżej może wskazać osobę 
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będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) 
oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
��Potwierdzenie dysponowania ww. osobami należy wykazać w dołączonym do zapytania 
ofertowego „wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 4.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Formularz ofertowy,
2.�Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
3.�Wykaz robót wraz z dowodami,
4.�Wykaz osób,
5.�Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6.�Rozwiązania równoważne (jeżeli dotyczy)

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1)�Cena (C) – 60 %
6.�Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
1)�C = CN / COB x 60 % x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert 
COB – cena brutto zaoferowana
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2)�Okres gwarancji (G) – 40 %
2)�G = GOB x 40 % x 100
gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji”
GOB – okres gwarancji podany w badanej ofercie, liczony w miesiącach

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-21 - data opublikowania

-> 2021-05-07 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


