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Brańszczyk, 2016-09-08 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy 
RB.IP.271.10.2016, nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej  - budowa rurociągu 
tłocznego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 na terenie gminy   
Brańszczyk. 
 
W związku z planowanym zamówieniem Gmina Brańszczyk prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: wykonania przejścia poprzecznego rurociągu tłocznego 
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej  nr 8 w miejscowości Białebłoto – Kurza gmina 
Brańszczyk zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 283/II/2016 z dnia 17 sierpnia 
2016r., projektem budowlano – wykonawczym, przedmiarem robót i szczegółową specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru  robót (SSTWiOR). 
Zakres prac: 
- Obsługa geodezyjna tj. wytyczenie i inwentaryzacja. 
- Wykonanie przewiertu sterowanego pod korona drogi krajowej nr 8 rurą PE SDR 17,6 SN8 o 
średnicy 200x11,4mm o łącznej długości 100m i następnie wciągnięcie rury przewodowej PE 
SDR11 SN8 kanalizacji tłocznej o średnicy 125x11,4mm. W miejscu komór startowej i docelowej 
przewiertu wykonanie zostaną studnie odwadniające PVC o średnicy 1000mm.  
- Inspekcja telewizyjna kanału. 
- Podstawowe parametry techniczne projektowanego układu sanitarnego  
rury Ø 200x11,4mm PE SDR17,6 SN8 – L = 100mb , 

rury Ø 125x11,4mm PE SDR11 SN8 – L = 100mb, 

ilość studni odwadniających z PVC Ø 1000 – 2 szt.  
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca złoży wniosek i uzyska zezwolenie na prowadzenie 
robót w pasie drogi krajowej w GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ostrów Mazowiecka,      
07-300 Ostrów Mazowiecka Stawek tel. 29 644-12-67.  
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami poinwentaryzacyjnymi w wersji 

papierowej – 3 egz. i w wersji elektronicznej. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową. 
 
Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie roboty wynikające z w/w opisu, 
załączonego projektu budowlanego, SSTWiOR i przedmiaru robót. 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa 
art. 632 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 
Rozliczanie robót będzie odbywać się jedną fakturą  końcową  wystawioną  po wykonaniu i 
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odebraniu przez zamawiającego. 
 
Wykonawca winien wycenić kosztorysem ofertowym pełen zakres robót niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, które zostały wskazane w zaproszeniu i przedmiarze 
robót. Wartość wynikająca kosztorysu ofertowego należy wpisać  do formularza cenowego i 
ofertowego wpisana cena stanowić będzie cenę zamówienia. Błędy popełnione w formularzu 
cenowym nie będą skutkowały odrzuceniem oferty Wykonawcy. Formularz cenowy będzie  
dokumentem poglądowym służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie 
poszczególnych cen, będzie służył również  do rozliczenia ewentualnych  zamówień 
dodatkowych czy wykonanych robót w innym zakresie. 
 
Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają waloryzacji. 
 
 
Zaleca się dokonanie  oględzin w terenie, planowanego miejsca budowy. 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
45330000-9 
 
Termin wykonania zamówienia:  
 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
 
Pożądany okres gwarancji  – 2 lata 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót, przygotować kosztorys ofertowy wartości wpisać do  Formularza cenowego 
a następnie przenieść do Formularza ofertowego stanowiących jako załączniki do niniejszego 
zaproszenia.  
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują 
środki odwoławcze.  
 
Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca: 

1. Wykonawca musi posiadać osobę do kierowania z uprawnieniami budowlanymi w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca przedłoży poświadczenie lub referencje lub inne dokumenty od poprzednich 
zamawiających, że wykonał co najmniej dwie roboty o zakresie zbliżonym do przedmiotu 
zamówienia i wartości co najmniej 50 000 zł, oraz roboty zostały wykonane zgodnie ze 
sztuką budowlana i prawidłowo ukończone. 

3.  Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i 
finansowy oraz posiadać kadrę pracowników z doświadczeniem niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga Uwagi 

Cena  
 
 

90 
 
 

Oferta, która zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punktów 
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Gwarancja  10 Oferta, która zaproponuje 
najdłuższy okres gwarancji   
otrzyma najwyższą ilość 
punktów 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2016-09-23 do godz.  11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
Tel. 29 59 29 314 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący faksem na                            
nr faksu 29 74 22 811  lub pocztą elektroniczną na adres dariusz.suchenek@branszczyk  
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
stanowisko  Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa  
imię i nazwisko Dariusz Suchenek   
tel.   29 59 29 314 
fax.    29 74 22 811   
w terminach   8.00 - 16.00  
 
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz cenowy  
Formularz ofertowy 
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Przedmiar robót 
Projekt  budowlany oraz SSTWiOR 
   
 

____________________________________ 
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul 

 
 

 

 


