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Ogłoszenie

Numer

2022-14403-94207

Id

94207

Powstaje w kontekście projektu

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

Tytuł

Wykonanie wiat w ramach projektu pn. „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 2 do zapytania 
ofertowego.
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-17
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2  - Projekt umowy
4. Załącznik nr 3 - dokumentacja techniczna

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-17

Data ostatniej zmiany

2022-02-17
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Termin składania ofert

2022-03-04 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

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

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nie dotyczy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis
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1.�Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn.: Wykonanie 
wiat w ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie 
i ochrona”.
2.�Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0008/19-00.
4.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1)�Lokalizacja inwestycji:
a)�Popielów, dz. nr 696/282 km 2, skwer przy ul. Kamieniec,
b)�Stobrawa, dz. nr 140/2 km 1, obok budynku świetlicy wiejskiej przy ul. J. Kani 11;
2)�Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch wiat drewnianych zgodnie z lokalizacją 
wskazaną powyżej;
3)�Wszystkie elementy drewniane wiat należy malować w kolorze mahoń lub teak;
4)�Szczegółowo zakres robót określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego, tj. w:
a)�dokumentacji projektowej - rysunki,
b)�przedmiarach robót;
UWAGA:
��Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia 
wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia: zapytanie ofertowe oraz 
dokumentację techniczną (tj. dokumentacja projektowa, 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 
dokumentacji projektowej lub z samego zapytania ofertowego lub z umowy 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 zapytania ofertowego;
��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, w tym 
również w zapytaniu ofertowym oraz w umowie; analogicznie będzie traktowana sytuacja różnić w 
dokumentacji projektowej, zapytania ofertowego lub umowy w stosunku do przedmiaru robót;
5.�W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:
1)�Pomiaru powykonawczego - łącznie z dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(dla obu wiat),
2)�Kosztorysów ofertowych (wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys 
Zamawiającemu; Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty);
6.�Informacje/Wymagania dodatkowe:
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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 odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie placu budowy wraz z kosztami z tym 
związanymi,
3)�Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej,
4)�Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w 
otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem,
5)�Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce 
składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)�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,
7)�Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy (licząc od daty 
odbioru przedmiotu zamówienia) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie,
8)�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,
9)�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 przedmiarze 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 zasad konkurencyjności, a mają jedynie za 
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 przedmiarze;
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 
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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, przedmiarze;
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 przedmiarze, 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, 
przedmiarze;
8.�Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze 
umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
9.�Zamawiający przewiduje jedną płatność końcową lub płatności częściowe dot. wykonania zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

III.�TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1.�Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 90 dni od podpisania umowy. 
2.�Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania 
całego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych do wykonania robót, a także dokumentów określonych w umowie, zapytaniu ofertowym 
i jego załącznikach oraz innych dokumentów wymaganych prawem (jeżeli dotyczy).

VII.�WYMAGANE DOKUMENTY
1.�Formularz ofertowy.
2.�Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3.�Rozwiązania równoważne (jeżeli dotyczy).

VIII.�MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.�Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 04.03.2022 r. do godz. 14:00 za 
pośrednictwem:
1)�poczty elektronicznej na adres: zp1@popielow.pl lub
2)�poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 
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46-090 Popielów 
UWAGA
��Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez bazę konkurencyjności!
��W przypadku dostarczania oferty bezpośrednio do budynku Urzędu należy zapoznać się z 
aktualnymi (obowiązującymi w danym dniu) zasadami/ograniczeniami funkcjonowania Urzędu, 
udostępnionymi na stronie www.popielow.pl i/lub wywieszonymi na drzwiach wejściowych do 
budynku Urzędu;
2.�Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone). 
3.�Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4.�W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty 
oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści..
5.�Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 
dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.

X.�DODATKOWE INFORMACJE 
1.�Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych robót.
2.�Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W 
takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja 
o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie ze 
sposobem upublicznienia/przekazania tego zapytania

Okres gwarancji

36 miesięcy

Kody CPV

34928210-3 Wiaty drewniane
44113810-6 Wykończenia nawierzchni
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45262210-6 Fundamentowanie

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Popielów

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Stobrawa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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;
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym o braku/istnieniu ww. 
powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2.�Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
−�Cena (C) – 100 %
3.�Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt
4.�Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-17 - data opublikowania

-> 2022-03-04 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


