
MIASTO SZCZECINEK
Plac Wolności 13 

78-400 SZCZECINEK
Szczecinek, dnia 30.04.2021 r.

K.7234.4.1.2021

wszyscy Wykonawcy

A WALIZA RYNKU
zapytanie ofertowe

dotyczy: wykonania remontu chodników i nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta 
Szczecinek w roku 2021

Miasto Szczecinek, Wydział Komunalny przeprowadzając postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych wskazanej 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych kieruje do Państwa pytanie o cenę 
i zaprasza do złożenia oferty.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78--400 Szczecinek, REGON 
330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, adres poczty 
elektronicznej: urzad(a>um.szczednek.pl, adres strony internetowej: www.szczecinek.pl.

n. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej robót polegających na wykonaniu remontu chodników oraz nawierzchni 
z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w roku 2021, który będzie mógł samoistnie 
spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie:

1.1. Wykonania remontu chodników dla pieszych, nawierzchni dróg, zjazdów oraz zatok
postojowych i parkingów:
1/ z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm - ok. 20 m2
2/ z płytek betonowych 50 x 50 x 7 cm - ok. 20 m2
3/ z kostki betonowej „polbruk " gr. 6 cm - ok. 500 m2
4/ z kostki betonowej „polbruk" gr. 8 cm - ok. 250 m2
5/ z kostki kamiennej - ok. 150 m2

Remont polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi, chodnika, zjazdu, zatoki 
postojowej lub parkingu, regulacji istniejącego uzbrojenia, wyprofilowaniu podłoża,
wykonaniu podsypki wyrównawczej z piasku gr. 10 cm, oraz podsypki cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i ułożeniu nowej nawierzchni z materiału Zamawiającego pochodzącego 
z odzysku lub z nowego materiału Wykonawcy (w przypadku nowej nawierzchni z kostki 
polbruk gr. 6 cm do 30% polbruk kolorowy, od 70% polbruk szary), uprzątnięciu terenu 
remontu i odwiezienie elementów rozbiórkowych na wysypisko lub inne miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, przywróceniu terenu zielonego do stanu pierwotnego. W przypadku 
gdy realizacja chodnika odbywać się będzie w terenie nieutwardzonym, zamiast robót 
rozbiórkowych należy wykonać roboty ziemne z odwozem urobku na wysypisko, lub 
w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualnym dowozem materiału na 
nasypy.

1.2. Wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z materiału 
Wykonawcy. Wykonanie nowej podbudowy polegać będzie na rozbiórce podbudowy 
istniejącej lub wykonaniu wykopu pod nową podbudowę i wykonanie nowej podbudowy
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z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na podsypce 
wyrównawczej z piasku gr. 10 cm - materiał Wykonawcy. - ok. 200 m2.

1.3. Przestawienia lub wymiany krawężników betonowych - ok. 200 mb.
1.4. Przestawienia lub wymiany krawężników kamiennych - ok. 50 mb.
Wymiana krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika istniejącego i ustawieniu 
krawężnika nowego (materiał Wykonawcy) na ławie betonowej z oporem /łącznie 
z wykonaniem ławy z betonu C12/15/ i podsypce cementowo - piaskowej, wywozie 
pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej po rozbiórce krawężników - wszystkie materiały 
Wykonawcy.
Przestawienie krawężnika polegać będzie na rozbiórce krawężnika istniejącego 
i ponownym jego ustawieniu, z uzupełnieniem krawężnikiem pochodzącym z odzysku 
(materiał Zamawiającego), na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 B i podsypce 
cementowo-piaskowej- materiał Wykonawcy, wywozie pozostałych materiałów na 
wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, uzupełnieniu nawierzchni 
bitumicznej po rozbiórce krawężników.

1.5. Wymiany obrzeża betonowego - ok. 250 mb.
Wymiana obrzeża betonowego polegać będzie na rozbiórce istniejącego obrzeża 
i ustawieniu nowego obrzeża 30x8 cm (materiał Wykonawcy) na podsypce piaskowe oraz 
wywozie pozostałości na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg, 
45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

3. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 
36 miesięcy na roboty wykonane z materiałów Wykonawcy i 12 miesięcy na roboty 
wykonane z materiałów pochodzących z odzysku.

4. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość 
przesunięcia ilości robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót.

5. Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą zakres robót remontowych wraz
z terminem wykonania uzgodnionego zakresu. Całkowity zakres robót na czas trwania 
umowy zostanie ustalony w ten sposób, że łączna wartość zamówienia nie przekroczy 
kwoty.............złotych brutto.

6. Zakres robót zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych 
w pkt. 1.

7. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot 
zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług lub robót budowlanych, dodatkowych lub innych, a także roszczeń 
o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.

8. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków 
Wykonawcy.

9. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
10. Szczegółowy zakres robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

III. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: ..... 05.2021 r.
2. Zakończenie: 23.12.2021 r.

IV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania.

V. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w sprawach 
przedmiotu zamówienia: Agnieszka Wiczk, Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta 
Szczecinek, tel. (0-94) 37 141 68.

VI. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń 

w imieniu wykonawcy.
4. Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami jest: 

Agnieszka Wiczk, Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek, tel. 
(0-94) 37 141 68.

VIII. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej na adres e-mail: 

a.wiczk@um.szczecinek.pl w terminie do dnia 12.05.2021 r., godz. 10:00.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2021 r., o godz. II00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca podaje ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w zł na wymienione w sekcji II ust. 1 
poszczególne rodzaje robót i wartość robót brutto w formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik do niniejszej analizy rynku, na całe zadanie objęte zamówieniem, zawierające 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez 
możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy,/wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./:

L.p. Rodzaj roboty budowlanej
Jednostkowa

cena
ryczałtowa

brutto

JM.

Przyjęte

w SIWZ 
orientacyjne 
ilości robót

Wartość robót 
brutto (c x e)

a b c d e f

1
Remont 1 m2 chodnika z płytek 
beton. 35x35x5 cm -materiał m2 20
Zamawiającego (odzysk)
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2
Remont 1 m2 chodnika z płytek 
beton. 50x50x7 cm -materiał 
Zamawiającego (odzysk)

?nr 20

3

Remont 1 m2 nawierzchni z 
kostki beton, „polbruk” gr. 6 cm - 
materiał Zamawiającego 
(odzysk)

m2 100

4
Remont 1 m2 nawierzchni z 
kostki beton, „polbruk” gr. 6 cm - 
materiał Wykonawcy (nowy)

m2 400

5

Remont 1 m2 nawierzchni z 
kostki beton, „polbruk" gr. 8 cm - 
materiał Zamawiającego 
(odzysk)

m2 50

6
Remont 1 m2 nawierzchni z 
kostki beton.„polbruk” g. 8 cm - 
materiał Wykonawcy (nowy)

m2 200

7.
Remont 1 m2 nawierzchni z kostki 
kamiennej nieregularnej
materiał Zamawiającego

m2 100

8
Remont 1 m2 nawierzchni z 
kostki kamiennej regularnej - 
materiał Wykonawcy

m2 50

9

Wykonanie 1 m2 podbudowy 
z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie - materiał
Wykonawcy

m2 200

10
Przestawienie 1 mb krawężnika 
kamiennego - krawężnik materiał 
Zamawiającego

mb 50

11
Przestawienie 1 mb krawężnika 
betonowego - krawężnik materiał 
Zamawiającego

mb 150

12
Wymiana 1 mb krawężnika 
betonowego na nowy - krawężnik 
materiał Wykonawcy

mb 50

13
Wymiana 1 mb obrzeża 
betonowego na nowe - krawężnik 
materiał Wykonawcy

mb 250

Razem wartość zamówienia do celów ustalenia

wartości zamówienia:

Wartość brutto

W = fl+f2+....+fl3

Cenę oferty brutto w złotych oblicza się wg wzoru:
W = fl+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+fl0+fll+fl2+fl3, gdzie:
fl,f2,.....fil, fl2, fl3 - iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej i orientacyjnej ilości robót.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium:
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Cena oferty brutto - waga 100 %
Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:

Cena najtańszej z ofert
Cc = ------ ------------------- x 100 pkt x 100 %

Cena badanej oferty

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa 
liczba zdobytych punktów.

XII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je 
przewiduje.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu;
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej tub zawodowej:
1. wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu i oddaniu obiektu 
budowy, przebudowy lub remontu drogi, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł 
brutto każda, potwierdzonych, że te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych 
oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

XIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający 
będzie wymagał ich złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

M/ ceiu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.

XIV. Informacje dodatkowe.
Zgodnie 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), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, 
pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 
13, 78-400 Szczecinek, e-mail: iod@um.szczecinek.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 
publicznych spoczywający na zamawiającym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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. Po ww. okresie, dane będą przechowywane przez czas wskazany 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

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) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo 
do sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

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

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych i prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. SST
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