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Dąbrowa,15 września 2020 
 
Wykonawcy 

 

Gmina Dąbrowa w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
wykonanie zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”. 
 

1. Informacje o Zamawiającym 
 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Dąbrowa reprezentowana przez Wójta Gminy 
REGON: 531413047, NIP: 991-04-58-640; Adres: 49-120 Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 
Strona internetowa: www.gminadabrowa.pl; Tel./fax.: 77/ 464-10-10  
Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia Panią Ewę Korybską - tel.: 77/ 464-
10-10 w. 303 (sprawy formalne) oraz Pana Ireneusza Racławickiego– tel.: 77/ 464-10-10 w. 201 
(przedmiotu zamówienia). 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli” nazwany w dalszej części naboru „przedmiotem 
zamówienia”. 

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 
1) I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (dalej jako PFU) – zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:  
a) opracowanie projektu koncepcyjnego  
b) sporządzenie projektu budowlanego wraz z przekazaniem praw autorskich 
c) sporządzenie projektu wykonawczego 
d) sporządzenie przedmiaru robót 
e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego 
f) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeżeli 

będzie wymagana 
g) przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia  – jeżeli będzie 
wymagana 

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na budowę 
i) termin wykonania: do 40 dni od zawarcia umowy 

2) II etap - wykonanie robót budowlanych – zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 
a) zgłoszenia rozpoczęcia robót 
b) zorganizowania zaplecza na placu budowy i wygrodzenia jego terenu 
c) prace przygotowawcze – przygotowanie terenu budowy 
d) roboty ziemne, w tym roboty zanikające i ulegające zakryciu 
e) roboty nawierzchniowe i odwodnienie 
f) roboty wykończeniowe 
g) zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych 
h) próby i odbiory - rozliczenie przedmiotu umowy 
i) likwidacja i uporządkowanie placu budowy 
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j) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu robót budowlanych lub dokonanie 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych przy braku sprzeciwu ze strony organu nadzoru 
budowlanego 

k) termin wykonania: do 10.12.2020 r. 
3. Realizacja przedmiot zamówienia wymaga od Wykonawcy ubezpieczenie budowy na czas trwania 

realizacji zadania (przedstawienie kopii polisy) oraz posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do opracowania 
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. 

5. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga od Wykonawcy posiadania niezbędnego 
doświadczenia i przygotowania, w tym zawodowego, finansowego i technicznego do 
przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych i zgodnie z niniejszą 
umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany również do: 
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. oraz do 

obowiązujących norm technicznych i prawa budowlanego; 
2) stosowania w trakcie realizacji niniejszej umowy przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i utylizacji odpadów, w szczególności zapewnienia wywozu i utylizacji 
odpadów (w tym gruzu) we własnym zakresie i na własny koszt na legalne wysypisko, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) uzyskania dziennika budowy, jego bieżącego prowadzenia i należytego zabezpieczenia; 
4) sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w 

tym w szczególności dziennika budowy, protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, 
badań, prób i czynności rozruchowych; 

5) dostarczenia materiałów nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
osób trzecich i odpowiadających rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w 
dokumentacji projektowej oraz odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa 
budowlanego; 

6) dostarczenia inspektorowi nadzoru przed odbiorem prac, certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Niedostarczenie wymienionych dokumentów upoważnia 
Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
oraz do żądania ponownego wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

7) przedłożenia oświadczenia Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami; 

8) przeniesienia całości praw autorskich do wytworzonej dokumentacji na Zamawiającego; 
9) wykonania przedmiotu zamówienia własnymi zasobami - w przypadku powierzenia w 

całości lub w części podwykonawcy/-om, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
zgody Zamawiającego 

10) udzielenia Zamawiającemu 60-miesięcznej rękojmi za wady i 36-miesięcznej gwarancji 
jakości na wykonaną dokumentację projektową oraz na wykonane roboty oraz dostarczone 
materiały i ewentualne urządzenia; 

11) realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie; 
12) poinformowania Zamawiającego o zmianach danych niezbędnych do wystawienia faktury 

oraz adresu korespondencyjnego; 
13) wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO. 
 

3. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin wykonywania zamówienia: do 10.12.2020 r. 
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4. Zasady wyboru oferty 
 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych (tj. spełniających 

wymagania naboru), jednakże zastrzega sobie prawo zakończenia postępowanie bez wyboru 
żadnej z ofert. 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Dąbrowa w Urzędzie Gminy, Dąbrowa ul. Ks. J. 
Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, pokój nr 1 /biuro podawcze/, w terminie do dnia 23-09-2020 
roku, godz.11:00. 

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
 
Adresat: 
GMINA DĄBROWA  
Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: NR IR.2601.3.2020 
Nazwa zadania:  

Zaprojektowanie i wykonanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
Karczów ul. Grobli” 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

<< termin otwarcia>> 

 

6. Forma opublikowania wyników wyboru oferty 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez ogłoszenie w BIP 
oraz drogą pisemną. Wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo powiadomiony telefonicznie wraz z 
podaniem terminu podpisania umowy. 

 

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa, z 
siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy Dąbrowa. 

2) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w 
naszych jednostkach, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl  lub kontakt 
listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.  
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.2601.3.2020; 

4) 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, dalej „ustawa Pzp”;   

5) 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; 

6) 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;   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 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;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 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  

 

8.  Załączniki do naboru 
 

1. Program funkcjonalno - użytkowy 
2. Formularz oferty „oferta wykonawcy” 
3. Warunki umowne – projekt umowy 

 

Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna 
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Załącznik Nr 2 Formularz oferty „oferta Wykonawcy” 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
(nazwa i adres wykonawcy/pieczęć Wykonawcy/NIP) 

Zamawiający: Gmina Dąbrowa 
W Dąbrowie woj. opolskie 

 
O F E R T A  

 Nawiązując do treści naboru na Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami zawartymi w naborze  za cenę: 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA /brutto/:   _  _  _   _  _  _  ,  _ _  P L N  

(słownie) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ……..……%. 

1. Informujemy, że: 
1) udzielamy na przedmiotowe zadanie 36-miesięcznej gwarancji i 60-miesięcznej rękojmi; 
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. 

 

2. Zobowiązujemy się do: 
1) wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z warunkami umowy; 
2) zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego (w przypadku wyboru naszej 

oferty jako najkorzystniejszej). 
 

3. Oświadczamy, że  
1) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami naboru, w tym warunkami umowy i nie wnosimy  

do nich zastrzeżeń; 
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu - posiadamy niezbędne doświadczenie i 

przygotowanie, w tym zawodowe, finansowe i techniczne do przygotowania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót budowlanych i zgodnie z niniejszą umową; 

3) Zamawiający wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w RODO. 
 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są (upoważnienia itp. dokumenty uzupełniające):  
 ......................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................   
 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................................ 

Numer telefonu......................................................, e-mail: ............................................................ 

 
...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                  ............................................................................ 

Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

/pieczęć imienna 


