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ZAPROSZENIE Do ZŁ0ŻENIA oFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14' 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do

złoŻęnia oferty cenowej na wykonanię zadania pn.'. ,,Budowa budynków kontenerowych,

socjalnych w Janowie"

I. Przedmiot zamówienia

t. Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa 3 sztuk ( budynku nr 2, 5 i 6)

nowych, całorocznych, kompletnych w instalację wentylacyjną, elektryczną oraz wodno-

kanaltzacyjną, gotowych do natychmi astowe go zamięszkani a budynkow kontenerowyc h,

mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową przyłączy wodociągowego i

kanalizacyjnego oraz ptzyłącza elektroenergetycznego. Zamieruęnie budowlane obejmuje

równiez wykonanie nawierzchni utwardzonej przy budynkach (bez miejsc postojowych

oraz dojazdu). Budynki kontenerowe służyó będą jako tymczasowe mieszkania socjalne.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest działkanr 30516 w miejscowości Janów,

gmina Mińsk Mazowiecki.

2. Podstawowe wyposażenie:

o Dodatkowe okno typu lufcik o wymiarach minimum 50 x 50 cm,

o Prysznic z brodzikiem o wymiarach min. 90x90 cm' z baterią i słuchawką

prysznicową,

o UmywaIka z szafkąibaterią,

o Muszla wc,

o Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 50 L,

o Aneks kuchenny zawierającv komplet 5 szafek zz\ewozmywakiem ibateńą,

o Kuchenka elektryczna dwupalnikowa,

o Grzejniki elektryczne w łazience oraz w pokoju,

3. Konstrukcja chodnika przy budynkach:

o Chodnik o szerokości l,20 m,



o Chodnik należy wykonaÓ z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubośÓ 3 cm,

o Podbudowę o grubości 10 cm naleŻy wykonaó z kruszywa łamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie,

o Należy wykonaó obtzeża betonowe chodnika o wymiarach 6x30 cm na podsypce

cementowo_piaskowej 1;4, gruboŚć 4 cm.

Ą. Przed złożeniem oferĘ na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się

dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów' tak by

zawarto w cenie oferty wszystkie koszĘ za prace niezbędne do wykonania

przedmiotu zapytania ofertowego.

5. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach zadania opisany został w Projekcie

budowlanym_ZaŁącznik nr 4, i stanowi podstawę do sporządzeniaoferty.

6. W ofęrcie naleŻy przedstawiÓ vłyłącznie nowe budynki kontenerowe, pełnowartościowe,

wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi.

7. Wszystkie materiały i tozwiązania powinny posiadaó wymagane prawem atestyo badania i

certyfikaty.

IL Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do:

1) Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do

ztealizowania robót podstawowych i osiągnięcia za\<ładanego celu jak i
osiągnięcia zaMadanych efektów i rezultatów umowy.

2) Wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do zŁożenia zawiadomienia o

zakończeniu budowy do PINB.

3) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów,

sprawdzeń itp. niezbędnych ptzy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub

wymagany ch przez Zamawiające go i PINB.

4) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisówo robót, zobowiązań w tym nałożonych na

Zamawiającego' a wynikających z warunków technicznych, DecyĄi Pozwolenia

na budowę nr 1010lŻ020, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów

formalno - prawnych starrowiących zaŁącznik do projektów budowlanych i

ptzekazywanychprzezZanawiĄącegonaetapierea|izacji.

5) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i

uzgodnień koniecznych do realizacji robót.



nI. Podstawowe wymagania dotyczące robót:

1) Roboty składające się na przedmiot zamówienia naleŻy wykonywaó z na|eŻylą

starannością' zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i

przepisami prawa' zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami

dokonanymi w trakcie reaLizacji robót.

2) Materiały stosowane ptzez Wykonawcę podczas realizacjiprzedmiotu zamówienia

powinny byó fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. I0 Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ) oraz jakościowym i gatunkowym

wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych.

3) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych,

zobowiązany będzie do opracowania otaz uzgodnienia z użytkownikiem

szczegółowego planu wykonania robót. Zuwagi, na fakt, iż roboty wykonywane

będą w czynrrym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanowaó roboty,

aby w pełni zabezpieczyć plac budowy w formie wygrodzenia terenu robót oraz

zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Wszelkie kwestie

Zw|ązane z ustaleniami dotyczącymi korzystania z teręnu w zakresie możliwości

zapewnienie dojazdu na plac budowy naleŻy uzgadniaÓ zUŻytkovłnikiem obiektu.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośó wykonanych robót, bezpieczeństwo

wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŻyte przy budowie oraz za ich

zgodnoŚÓ z Dokumentacj ą Proj ektową,

5) Szczegółowy zakres praw i obowiązków zwląZanych z realizacją zamówienia

określa wzór umowy stanowiący zaŁączntknr 2 do Zapfianiaofertowego.
(') Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawieĄące dane doĘczące

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca zgodnie zRozporządzęniem Ministra Infrastruktury z dniaŻ6 czerwcaŻ002 t. w

sprawie dziennika budowy, montążu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowią zobowiryany jest do

oznakowania miejsca budowy popruez wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zgodnego z ww. rozporządzeniem

IV. Gwarancja:



1. Wykonawc a udziela Zamawiającemu rękojmi za waĘ wykonania przedmiotu umowy

na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Ż. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i

usteręk w terminie 7 dni \icząc od daty pisemnego (forma listu, e-mail lub fax-u)

p o wiadomi enia pr zez Zamawiaj ąc e go .

v. Zasady sporządzania oferĘ:

1 . ofertę naleŻy sporządzió na załączonym wzoIze oferty- zil'ącznik nt I,

2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostaŁa wybrana

jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze

wzorem stanowiącym załącznik rr Ż,

3. oferta winna przedstawiaó: cenę netto oraz brutto wykonania przedmiotu zapytania

ofertowego.

4. W ofercie naleŻy skalkulowaó wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zapytania ofertowego.

5. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym

mowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym ryzyko

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z rea|izacją

przedmiotu umowy' atat'ze oddziaływania innych czynników mających lub mogących

mieó wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie orazbrak rczpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie może byó podstawą do Żądania zmiany wynagrodzenia

ryczałtowego.

6. Zamawiający wymaga ptzedłoŻenia do oferty Wykonawcy stosownego oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do

Zapytania ofortowego wraz z przedłoŻeniem dowodów określających czy usługi

zostaŁy wykonane w sposób na|eŻyty oraz wskazujących czy zostały prawidłowo

ukończone (np. referencje) wraz z przedłoŻeniem aktualnych kopii uprawnień oraz

zaświadczeń z odpowiedniej wby zawodowej osób biorących udziil' w realizacji

zamówienia.

VI. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Posiadanie niezbędnej wiedzy otaz doświadczenia do wykonywania robót

budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
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Warunek spełni wykonawca, który:

udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składani ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w

tym okresie, wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub montażu

co najmniej dwóch budyŃów kontenerowych.

Zanawiający vzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oruz załączonych

dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŻfiy oraz

wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone' przy czym dowodami' o których

mowa' są referencj ebądź innę dokumenty wystawione ptzez podmiot, natzecz którego

roboty budowlane były wykonywane' ajeŻelizuzasadnionejprzyczyny o obiektywnym

charakJerze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty,

dysponuje lub będzie dysponował osobą zdoltą do wykonywania zamówienia,

która będzie uczestniczyi w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o

specjalności instalacyjnej w zakresie sięci, instalacjiiurządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez o graniczen.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy zŁoŻonego

oświadczenia wtaz z ptzedłoŻoną kopią aktualnych uprawnień otaz

zaśwtadczen z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w

realizaĄi zamówienia'

dysponuje lub będzie dysponował osoba zdolną do wykonywania zamówienia,

|łóra będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. co najmniej jedna

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakręsie sieci, instalacji i utządzeń cieplnych'

wentylacyjnych, gazovłych, wodociągovvych ikanaLizacyjnych bez ograniczeń.

ZamawiĄący lzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego

oświadczenia wtaz z ptzedŁoŻoną kopią aktualnych uprawnień otaz

zaświadczeil' z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w

rcalizacji zamówienia.

VII. Inne wymagania:



l. Zamawiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy oferty

najkorzystniejszej).

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybraó ofortę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej

oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

3. ZanawiĄący zastrzega sobie możliwośó unieważnienia postępowania w sprawie

Zapytania ofertowego.

4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej treśó nie odpowiada treści zapytania ofertowego

b) zawietabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c) zostałazłoŻonapo terminie określonym w zapytaniu ofertowym

d) wykonawc a nie wyraził zgody, na przedłuŻenie terminu związania ofertą

5. ZanawiĄący poprawia w ofercie ( niezwłocznie zawiadaniĄąc o tym wykonawcę,

którego oferta zostałapoprawiona) :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe' z uwzgIędnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek

c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu

zamówienia, niepowoduj ące istotnych zmian w treści oferty

6. JeŻęIi Wykonawca nie złoŻ1Ą oświadczeń i/lub dokumęntów o których mowa w

Rozdziale VI Zapytania ofertowego lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzęnia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

ZarnavłiĄący zasttzega sobie prawo do wzywania do ich złoŻęnia, uzupełnienia,

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminieptzez siebie wskazanym iedvnie

rvvkonawcę. którego oferta została najwyżej oceniona. ch)zba. że mimo ich złożenia.

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie zapytania ofertowe go.

7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przedłożonych pIzęz wykonawców

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI bądź ich braku Zamawiający nie

będzie badaŁ ofert, które nie zostały nĄvrryŻej ocenione.



8. V/ykonawca może zvłrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

niniejszego Zapfiania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niŻna

2 dniptzedupływem terminu składania ofert,zzasttzeŻęniem ust. 9.

9. JeŻęIt wniosek o wyjaśnienie treści ZapyĄania ofertowego wpłynie do zamawiającego

później niz do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśniefi, Zamawiający możę udzielić

wyj aśnień lub pozo stawió wnio sek b ęz r ozpattzenia.

10. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o

którym mowa w ust. 9, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawió

wnio sek o wyj aśnieni ę tre ś c i Zapfiania b ez r ozp atr zenia.

11. Nie udziela się Żadnych ustnych i telęfonicznych informacji, wyjaśnień czy

odpowiedzi na kierowane do ZamawiĄącego zapytania w sprawach wymagających

zachowania pisemności postępowania.

vilI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania

umowy (wraz z uzyskaniem potwierdzenia braku sprzeciwu Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego do złoŻonego zawiadomienia o zakończeniu

budowy)

IX. Warunki płatności:

12. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona ptzez Wykonawcę po

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

13. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na

fakturze, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej oraz dostarczonej faktury

do siedziby Zamawiającego.

x. Termin rwiązania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związatia ofertą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert,Iicząc od dnia składania ofert włącznie.

XI. Kryterium oceny ofert: 100% cena

xII. Termin i miejsce składania ofert:



Do 13 września 2021 t. do godz. 10.00, Lltząd Gmirry Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok.

102, fil(. 25 75625 50lub na adres Email: inwestycje@.minskmazowiecki.pl

xilI. Załącznikldo zapytania ofertowego:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. oświadczenie o spełnianiu warunków ldziałuw postępowaniu

4. Dokumentacja Projektowa

osobami upoważnionymi do kontaWów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja

Lipińska- Podinspektor ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23


