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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
WARUNKI FORMALNO –PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże 
ustawy. 
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez 
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści 
zapytania ofertowego. 
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku, 
gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania bez podania 
przyczyny. 
 
 
1. Przedmiot zamówienia:  
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Ładnej 
w Kamieńcu Wrocławskim. 
 
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do przedmiotowego zapytania. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, z wyłączeniem odcinka wodociągu 
w dz. 729, 737 oraz jego wpięcia w dz. nr 739/4 w Kamieńcu Wrocławskim. Załączony przedmiar tego odcinka 
nie obejmuje. W pasie drogowym drogi gminnej roboty należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem 
nr GKiI.7012.111.1.2015.JS. 
1.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z innymi urządzeniami znajdującymi 
się na zaprojektowanej trasie rurociągu. 
 
2. Termin realizacji zamówienia: 
Termin wykonania i odbioru sieci 13.05.2016 r. 
 
3. Doświadczenie wykonawcy: 
3.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 
tj. udokumentowanie wykonania bezusterkowo min. 2 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1 km sieci 
wodociągowej/tłocznej min. fi 110, w okresie  4 lat, poprzedzających niniejsze zapytanie. 
3.2. Dysponowanie  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do wykonania 
zamówienia,  tj.  dysponują  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  kierownika  budowy, posiadającą uprawnienia 
kierowania robotami w zakresie sieci sanitarnych bez ograniczeń. Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.  414,  z  późn.  zm.,  zwana  dalej -ustawa  Prawo  
budowlane)  samodzielne  funkcje  techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, mogą również wykonywać osoby,  których  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  zostały  uznane  
na zasadach  określonych  w przepisach odrębnych. 
 
4. Osoby do kontaktu: 
 Jacek Sisler, tel. 607 686 441 e-mail: j.sisler@czernica.pl 
 
5. Termin na złożenie ofert:  
Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyć 
w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1 w terminie do 23 marca 
br. do godz. 12:00. 
 
6. Zakończenie postępowania: 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą o terminie zawarcia 
umowy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
 
 
 


