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Nowy Sącz, dnia 19 września 2022 roku 

Zamawiający: 
Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, telefon  
(+48) 18 442 64 88, (+48) 18 442 63 30, faks (+48) 18 442 63 45,  
adres internetowy www.pzd.nowy-sacz.pl; e-mail biuro@pzd.nowy-sacz.pl;  
REGON 491893180 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.: 

Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.59.2022.WZ 

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi 

powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: Budowę zatoki autobusowej 

w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec. 
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zaproszenia 

Dokumentacja projektowa składająca się z następujących opracowań: 

− Projekt wykonawczy 

− Przedmiar robót (stanowiący materiał pomocniczy do wyceny oferty) 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.3. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
a. 45233140-2 Roboty drogowe 
b. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
c. 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
d. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
2. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

2.1. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił co najmniej  
5–letniej (60 m-cy) rękojmi i co najmniej 5–letniej (60 m-cy) gwarancji jakości.  

2.2. Dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamówienia w sposób kompletny. Jednakże  
w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający umożliwia 
dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca realizacji robót.  
W sprawie dokonania oględzin przy udziale przedstawicieli Zamawiającego można 
kontaktować się z osobami wskazanymi w niniejszej specyfikacji do kontaktu  
z Wykonawcą.  

2.3. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień 
budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

2.4. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć  
i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed 
dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie 
obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy  
o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany 
pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za 
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dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie 
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania. 

2.6. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia i 
wdrożenia przed przystąpieniem do robót projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

2.7. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu 
budowy. 

2.8. Przed zgłoszeniem końcowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru. 

 

3. Okres realizacji zamówienia: 
3.1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia - do 40 dni od daty podpisania umowy.  

 
4. Warunkiem złożenia oferty cenowej jest wykazanie się: 

4.1. dysponowaniem min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub 
innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej1; 
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę 

posiadającą wymagane  uprawnienia. 

4.2. niepodleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835)2.  

 

5. W celu wykazania się spełnianiem warunków, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zobowiązany 
będzie: 

5.1. wskazać w ofercie wykaz osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi/budową, 

5.2. złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

(oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego).  

 
6. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 

Cena-100%. 
 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 
7.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, 
7.2. Kosztorys ofertowy, 
7.3. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
8.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wykonanie całości przedmiotu 

umowy określonego dokumentacji projektowej (za wyjątkiem wiaty przystankowej) zgodnie 

 
1 - lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające 

wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). 

2 przepisy art. 7 ust. 1-8 w/w ustawy stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
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z warunkami niniejszego zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, oddanie przedmiotu niniejszej umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunięcia ewentualnych wad 
występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w 
okresie rękojmi za wady fizyczne. 

8.2. W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zaproszenia należy podać łączną cenę 
brutto (wraz z podatkiem VAT). Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu 
zamówienia uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia i ma charakter 
ryczałtowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy. Cena brutto musi 
wynikać z kosztorysu ofertowego, który wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.  

8.3. Kosztorys ofertowy, pomimo przyjętego wynagrodzenia ryczałtowego, pełni nie tylko funkcję 
informacyjną i służy uzasadnieniu oferowanego przez składającego ofertę kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego, ale ma również znaczenie na etapie realizacji zamówienia.  
W szczególności kosztorys ofertowy ma stanowić podstawę ewentualnych rozliczeń między 
zamawiającym i wykonawcą, jeśli nie dojdzie do zrealizowania umowy. Kosztorys ofertowy 
będzie również istotny w przypadku obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu 
rzeczowego i odstąpienia od umowy. 

8.4. Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny 
ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla 
zakresu usługi objętego niniejszym zamówieniem. 

8.5. Wszystkie wartości cenowe w formularzu ofertowym oraz w Kosztorysie ofertowym, powinny 
być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
W przypadku, jeżeli ceny zostaną podane z dokładnością do większej liczby miejsc po 
przecinku, Zamawiający uzna ten fakt za omyłkę i dokona jej poprawy. Zamawiający zaokrągli 
w/w cenę do pełnych groszy, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pominie, a końcówkę 0,5 
grosza i wyższą zaokrągli do 1 grosza. 

8.6. Rozliczenia z wybranym wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 
8.7. Cena podana w ofercie będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen 

materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

8.8. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
9.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym), w terminie do 
dnia 26 września 2022 roku do godziny 10.00. 

9.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację  
z otwarcia ofert podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny i terminu wykonania zamówienia.  

9.3. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert.  

10. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
10.1. mgr inż. Wojciech Zdunkiewicz - w zakresie procedury 
10.2. mgr inż. Joanna Kruszyńska –w zakresie przedmiotu zamówienia 

 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia o wyborze oferty.  

 

12. Wzór umowy. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  
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13. Pozostałe informacje: 
13.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego 

zapytania ofertowego i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny. 
13.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do 
przeprowadzenie negocjacji cenowych z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W załączeniu:   

1.  Załącznik nr 1  – Formularz oferty 

2.  Załącznik nr 2  – Wzór umowy 

3.  Załącznik nr 3  – Dokumentacja projektowa 
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