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Nowy Sącz, dnia 24 październik 2022 r.      

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;  

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  

o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.: 

Modernizacja budynku administracyjnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego  

wraz z robotami towarzyszącymi 

Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.66.2022.WB 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na 

budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.  

1.2. W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace: 

a. Roboty rozbiórkowe (pokrycie dachu z łatami, podbitki, orynnowanie, rury spustowego oraz obróbki 

blacharskie), 

b. Wzmocnienie więźby dachowej, 

c. Montaż łat oraz kontrłat 

d. Montaż membrany dachowej, 

e. Montaż nowej blachy, 

f. Montaż rynien i rur spustowych, 

g. Podbitki, obróbki blacharskie, 

h. Wykonanie włazu dachowego.  

1.3. Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego 

– przedmiar robót.  

1.4. Zamawiający określa  następujące parametry blachy: 

a. blacha trapezowa 

b. wysokość profilu: 18 mm 

c. szerokość wsadu: 1250mm 

d. szerokość użytkowa: 1128mm 

e. szerokość całkowita: 1173mm 

f. materiał: S 250 GD 

g. grubość: 0,5 do 0,8 mm 

h. powłoka: poliester mat, gr. 0,025 mm (kolor z podstawowej palety producenta do uzgodnienia na 

etapie realizacji), 

i. okres gwarancji jakości: min. 10 lat.  

1.5. Zamawiający określa  następujące parametry membrany dachowej:  

a. gramatura : 100 -200 g/m2, 

b. wodoszczelność: W1, 

c. paroprzepuszczalność: ok. 1800 g/m2/24 h. 

1.6. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.  

 

2. Wymagany termin realizacji umowy: do 40 dni od daty podpisania umowy.  

 

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

3.1. Cena-100%. 
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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 konstrukcyjno-budowlanej1, 

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą 

wymagane  uprawnienia.  

4.2. doświadczeniem w realizacji minimum 2 robót obejmujących wykonanie pokrycia dachowego 

o  powierzchni minimum 200 m2 każda,   

 

4.3. 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:  

a. informacje na temat posiadanego doświadczenia (wykaz zrealizowanych robót budowlanych – 

zamawiający nie dopuszcza powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego),   

b. wykaz osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,  

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).   

oraz dodatkowo załączyć do oferty kopie następujących dokumentów:   

5.3. protokołów odbioru lub referencji potwierdzających, że roboty budowlane wymienione powyżej zostały 

zrealizowane należycie  i prawidłowo ukończone  

 

6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

6.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;  

6.2. Kosztorys ofertowy,  

6.3. Dokumenty wymienione w pkt 5.3 zaproszenia.  

 

7. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

7.1. Wojciech Zdunkiewicz - w zakresie procedury 

7.2. Agnieszka Ogiela – w zakresie przedmiotu zamówienia.  

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

8.1. 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 31 października 2022 

roku do godziny 10.00. 

8.2. 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.  

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

ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania 

ofert. 

 
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 

2020 r. poz. 220). 

 
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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9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

9.1. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 

9.2. Umowa zostanie podpisania w terminie do 7 dni od daty przesłania przez Zamawiającego informacji o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

10. Pozostałe informacje: 

10.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia 

przedmiotowego zapytania w całości lub na daną część i nie wybrania oferty na każdym etapie bez 

podania przyczyny. 

10.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców do 

złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty. 

10.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

10.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

10.5. Płatność za wykonane prace nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia wpływu faktury do 

Zamawiającego. 

 

 

 

W załączeniu:   

1.  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2.  Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

3.  Załącznik nr 3 – Przedmiar robót, 


