
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 01-08-2019 

Drukuj 
Numer ogłoszenia 

21105 

Edytuj 
Status ogłoszenia 

Aktualne 

Treść ogłoszenia została zmieniona 

W dniu 16.07.2019 r. Zamawiający dokonał następujących zmian: 
1. Z uwagi na omyłkowo nie załączony na stronie 
http://www.bip.proszkow.pl plik stanowiący Załącznik nr 2c do Zapytania 
ofertowego, dodano plik pn. Przedmiar.pdf. 
2. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 1 sierpnia 2019 
r. godz. 10.00. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 1 sierpnia 
2019 r. o godz. 10:15. 
3. Zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 16.07.2019 r. zostały zawarte w 
dodatkowym pliku pn. Zmiana treści Zapytania ofertowego. 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Prószkowie – w 
Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, pokój nr 18 (sekretariat), I 
piętro, lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby 
Zamawiającego, tj.: 
Urząd Miejski w Prószkowie 
ul. Opolska 17  
46-060 Prószków 
w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia: 01.08.2019 roku do godz. 10:00 
UWAGA! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Joanna Łubińska-Wójcik – w zakresie przedmiotu zamówienia. Ewelina 
Pordzik - w zakresie procedury udzielenia zamówienia. 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/21105
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publicationproposal/edit/21105


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

W zakresie przedmiotu zamówienia tel. +48 77 40 13 730. W zakresie 
procedury udzielenia zamówienia tel. 578 357 677. 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty w miejscowości Górki w 
ramach realizacji mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – 
wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” w 
ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca 
instytucji i społeczności. Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się 
w pkt III oraz IV Opisu przedmiotu zamówienia. 

Kategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: opolskie Powiat: opolski Miejscowość: Górki 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem jest realizacja mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – 
wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” w 
ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca 
instytucji i społeczności. 

Przedmiot zamówienia 

Kraj Beneficjenta:  
Rzeczpospolita Polska 
Ogólny opis: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia nad placem 
piknikowym na terenie placu festynowego w miejscowości Górki przy ul. 
Szkolnej 2 – działka nr 673/36, am. 4, obręb 0054 Górki, jednostka 
ewidencyjna 160910_5 Prószków. Planuje się wykonanie zadaszenia w 
formie wiaty konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachówką. Wiatę 
planuje się zlokalizować na terenie niskiej zieleni (trawa) w bezpośrednim 



sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Na placu znajduje się plac zabaw dla dzieci i 
elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki parkowe). Planowane 
zamówienie nie zakłada działań powodujących zmiany w 
zagospodarowaniu działki lub terenu, które mogłyby powodować jego 
oddziaływanie na obiekty sąsiednie. Charakter obiektu oraz sposób jego 
usytuowania i posadowienia nie będzie wpływał negatywnie na istniejący 
drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt 
użytkowany będzie przez mieszkańców Górek oraz okolicznych 
miejscowości, a także przez szerszy krąg odbiorców w ramach 
organizowanych w tej miejscowości imprez/spotkań/uroczystości. Poprzez 
realizację zamówienia możliwa będzie organizacja różnego rodzaju 
przedsięwzięć niezależnie od panujących warunków pogodowych. Będzie 
to także miejsce sprzyjające integracji mieszkańców i budowaniu ich 
poczucia tożsamości. 
 
Ogóle właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
Przedmiot zamówienia planuje się wykorzystać w ramach realizacji zadań 
przewidzianych w projekcie na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z 
udziałem partnera polskiego i czeskiego. Umożliwi on realizację 
kluczowego działania projektu (działanie nr 3: Każdy niejadek skusi się na 
niedzielny obiadek – prezentacja i degustacja potraw niedzielnych) na 
odpowiednio wysokim poziomie niezależnie od panujących warunków 
pogodowych. Ponadto, obiekt wykorzystany zostanie w pozostałych 
przedsięwzięciach podejmowanych przez Zamawiającego z partnerem 
czeskim w ramach kontynuowania współpracy. Ponadto miejsce to będzie 
stanowić także punkt spotkań roboczych organizatorów projektu.  
 
ZAKRES PRAC: 
 
Budowa wiaty konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Wiata zaprojektowana 
jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący na planie 
prostokąta. Pokrycie dachu z blachodachówki, powlekanej w kolorze 
wiśniowym: 
1. Powierzchnia zabudowy – 99,55 m2 
2. Powierzchnia użytkowa – 99,30 m2 
3. Kubatura – 439,90 m3 
4. Powierzchnia dachu – 163,50 m2 
5. Wysokość wiaty – 5,42 m 
6. Posadzki betonowe z kostki brukowej o grubości 6 cm, na wymaganej 
podbudowie i na podłożu naturalnym – 172,95 m2 
 
Wszelkie roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi, z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz zgodnie z przepisami BHP. Materiały i środki użyte do 
realizacji obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 



stosowania w budownictwie. Prace muszą zostać wykonane na wysokim 
poziomie z zastosowaniem rozwiązań zapewniających wysoką jakość i 
trwałość powstałego obiektu. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 
2a, 2b i 2c do Zapytania ofertowego, przy czym załączony przedmiar robót 
jest elementem pomocniczym, 

Kod CPV 

45000000-7 

Nazwa kodu CPV 

Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

Harmonogram realizacji zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na 
dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, a termin zakończenia – 1 
miesiąca od dnia podpisania umowy. 
2. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę ich odbioru.  
3. Wykonawca ma obowiązek przejąć plac budowy w terminie do 3 dni 
roboczych (tj. za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty 
podpisania niniejszej umowy. 
4. W przypadku nie przejęcia placu budowy w terminie do 3 dni roboczych 
od daty podpisania niniejszej umowy przyjmuje się, że plac budowy został 
przez Wykonawcę w tym terminie przejęty. 

Załączniki 

 Zmiana treści Zapytania ofertowego 
 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 Przedmiar 
 Specyfikacja 
 Specyfikacja b 
 Specyfikacja a 
 Mapa, rysunki 
 Projekt budowlany 
 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 Zapytanie ofertowe 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1290389
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289281
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289150
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289149
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289148
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289147
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289146
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289145
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289144
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289143
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1289141


Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że 
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w 
tym: 
a. Co najmniej 1 Kierownikiem Budowy – który posiada uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo w innym państwie. 
 
Spełnienie warunku odbędzie się na podstawie przedłożonego Załącznika 
nr 2 do IDW - „Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia”. 

Dodatkowe warunki 

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wykluczy: 
a. Wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, 
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
c. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. 
zm.); 
d. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 



zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Wykonawca musi złożyć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW) 
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający, prócz przesłanek określonych w sekcji 1.2 pkt 20 lit. b)-e) 
Załącznika nr 1 do Wytycznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej 
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionym przedłużeniem terminu realizacji umowy będzie:  

 wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
kontynuowanie robót,  

 konieczność wykonania robót dodatkowych, 

 sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mająca 
wpływ na realizację robót, 

 wystąpienie przestoi i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

 działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne (np. 
powódź, tornado, wichury, niewypały, strajki generalne lub lokalne) mające 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

 wystąpienie wady dokumentacji projektowej, 

 protest społeczności lokalnej, żądania lub roszczenia, 

 zatrzymanie robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 

 konieczność dokonywania zmian w projektach wykonawczych,  

 w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 

 zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy 
spowodowanych działaniem osób trzecich, 

 konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych.  
2) zlecenia wykonania robót podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom nie wskazanym w § 5 umowy oraz zmiana 
podwykonawcy, 
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których 
uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z 
których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, 
mających wpływ na realizację umowy, 
4) zmiany nazwy, adresu firmy,  
5) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 
polegającej na zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 



uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 
6) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 
budowlane, polegającej na powstaniu uzasadnionej możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było 
wcześniej przewidzieć, 
7) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej 
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając 
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 
8) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez 
ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 
podatku VAT, 
9) zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca 
celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zmiany osób 
wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób, celem potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednak wyłącznie w 
przypadku wykazania, że nowy podmiot trzeci (lub sam Wykonawca) lub 
nowe osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu, co najmniej w 
zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane 
wyłącznie za zgodą obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w zakresie i sposobie 
wykonania przedmiotu umowy poprzez wpis w Dzienniku Budowy przez 
Kierownika Budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
4. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie 
pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w 
szczególności: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) czas wykonania zmiany, 
d) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować 
Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności 
uprawniających do wprowadzenia zmiany. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 



Kompletna oferta Wykonawcy winna zawierać: 
1) wypełniony Formularz oferty (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do 
IDW); 
2) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru 
albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 
4) w przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotu 
trzeciego – zobowiązanie do oddania zasobów; 
5) wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia zgodnie z 
warunkiem określonym w pkt II IDW (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 
2 do IDW). 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Kryteria oceny ofert i przypisana im waga punktowa: 
Kryterium nr 1: Cena oferty w PLN; Znaczenie procentowe kryterium: 60%; 
Znaczenie punktowe kryterium: 60 pkt.  
Kryterium nr 2: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady; Znaczenie 
procentowe kryterium: 40%; Znaczenie punktowe kryterium: 40 pkt. 
2. Sposób oceny ofert: 
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z 
zastosowaniem następujących zasad i wzorów:  
1) Kryterium nr 1 - cena:  
Najniższa cena oferty brutto  
-------------------------------------- x 60 = ilość pkt – 60% 
Cena badanej oferty brutto  
 
2) Kryterium nr 2 – Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady:  
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady w ofercie badanej 
------------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość pkt – 
40% 
Najdłuższa zaoferowana długość gwarancji i rękojmi za wady spośród  
ofert badanych 
 



3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez 
Zamawiającego wynosi 60 miesięcy, maksymalny 72 miesięcy. 
UWAGA: zaproponowanie okresu gwarancji i rękojmi za wady krótszego niż 
60 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako nie 
odpowiadającej treści niniejszej IDW. Jeśli Wykonawca zaproponuje okres 
rękojmi za wady dłuższy niż 72 miesiące Zamawiający przyzna 
maksymalną ilość punktów w kryterium nr 2, tj. 40 pkt. 
Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez 
Zmawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Wykonawca 
zobowiązany jest samodzielnie wpisać w formularzu ofertowym oferowany 
okres gwarancji i rękojmi za wady w pełnych miesiącach w zakresie od 60 
miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w 
treści oferty okresu gwarancji i rękojmi lub zaproponuje okres gwarancji i 
rękojmi krótszy niż minimalny termin wymagany przez Zamawiającego, 
Zamawiający odrzuci taką ofertę, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała 
treści niniejszej IDW. Wskazany w treści oferty okres gwarancji i rękojmi w 
niepełnych jednostkach czasu, np.: niepełnych miesiącach (np. 60,5 
miesiąca), Zamawiający na potrzeby oceny ofert, zaokrągli w dół do 
pełnych miesięcy. W przypadku wskazania terminu gwarancji i rękojmi w 
latach Zamawiający na potrzeby oceny ofert przeliczy okres w latach na 
miesiące i w razie potrzeby zaokrągli w dół do pełnych miesięcy. 
4. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach 
nr 1 i nr 2, a następnie dokona podmiotowej oceny oferty najkorzystniejszej. 
Wszelkie zaokrąglenia punktów otrzymanych przez Wykonawcę, 
Zamawiający przeprowadzi zgodnie z zasadami matematycznymi, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i 
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z niższą ceną. 
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą 
punktów,  
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których 
mowa w pkt. 1 powyżej. 

Wykluczenia 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną 
wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone. 
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