
Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 709 ze 
zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. 
Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania 
bez podania przyczyny. 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka sieci 
wodociągowej wzdłuż ul. Kalinowej w Dobrzykowicach. 
1.2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień :  
45100000 – 8 „Przygotowanie terenu pod budowę” 
45231100 – 6 „Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągow” 
45232100 – 3 „Roboty pomocnicze w zakresie wodociągow” 
45233140 – 2 „Roboty drogowe” 
 
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do przedmiotowego 
zapytania.  
Uwaga do przedmiaru: całkowita wymiana gruntu w wykopie obejmuje tylko odcinek przejścia 
poprzecznego przez drogę - ul. Kalinową, natomiast na odcinku biegnącym wzdłuż ul. Kalinowej 
należy uwzględnić wymianę gruntu w zakresie osadzenia rurociągu i obsypki z zagęszczeniem, 
natomiast pozostała warstwa - z zastosowaniem gruntu rodzimego (bez wywozu ziemi). 
 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Do 31 marca 2016 roku. 
 
4. Doświadczenie wykonawcy: 
4.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,  
tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (budowa, 
przebudowa lub modernizacja) co najmniej 100 metrów sieci wodociągowej z hydrantem. 
4.2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. dysponują osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia do projektowania i 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. 
 
5. Osoby do kontaktu: 
Anna Łągiewka , tel. Tel.71/381 39 48 e-mail:  a.lagiewka@czernica.pl 
 
6. 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 5, pok. 1 
w terminie do 9 lutego br. do godz. 9:00. 
 
7. 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. 


