
Żary, dnia 18.09.2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
I. Zamawiajacy 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary, tel. +48 
68 363 07 00, faks: +48 68 363 07 21, e-mail: sekretariat@straz.zary.pl, NIP: 973-100-74-58, REGON: 
970770178 godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 
 
II. Opis przedmiotu Zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest: budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zielonogórska w Żarach 
– etap I w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach” w zakresie przedstawionym w załączniku nr 3. 
 
III. Termin wykonania robót:  
Wykonanie robót - do 05 października 2018 r. 
Za datę wykonania robót Zamawiający przyjmuje datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 
IV. Kryteria oceny ofert 
Kryterium oceny ofert w niniejszym zaproszeniu są: CENA, GWARANCJA. 
1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych  
CENA — 90 %, GWARANCJA - 10% 
2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty  
a) CENA - 90% 
Punkty przyznawane za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia" będą liczone wg 
następującego wzoru:  

Cnk 
C = --------------x 60  

Cbo 
Cnk –cena najkorzystniejsza spośród złożonych ofert (minimalna) 
Cbo –cena badanej oferty 
b) GWARANCJA - 20% 
Wykonawca, za  zao ferowan ie  wymaganego m in im alnego  12 miesięcznego okresu 
gwarancji otrzyma 0 punktów, Wykonawca, który zaoferuje gwarancję 24 miesiące otrzyma 5 punktów, 
Wykonawca za zaoferowanie gwarancji 36 miesiecy i wiecej otrzyma 10 punktów. Okres gwarancji 
należy oferować w przedziałąch co 12 miesiecy. 
 
V. Termin składania ofert 
24 września 2018 r. godzina 10.00 
VI. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się zmiany takiej umowy 
Nie dotyczy – wzór umowy określony w załączniku nr 2. 
VII. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty 
Oferty należy złożyć w formie: elektronicznej na adres: sekretariat@straz.zary.pl lub pisemnej w siedzibie 
Zamawiającego w Sekretariacie, w terminie do dnia 24.09.2018 r. do godziny 10.00 na formularzu 
oferty stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną należy 
dostarczyć oryginał oferty, jeżeli oferta zostanie wybrana. 
VIII. Warunki płatności 
Zamawiający określa następujące warunki płatności: 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi po podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego. Termin zapłaty wynagrodzenia - 5 dni od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
IX.  Postanowienia końcowe 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: bryg. Paweł Hryniewicz - Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Żarach pod numerem telefonu +48 609048823 , oraz adresem email:  
p.hryniewicz@straz.zary.pl.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia. 

 
Dokument podpisał w dn. 18.09.2018r. 
Z up. Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach 
 
bryg. Paweł Hryniewicz 
Zastępca Komendanta PSP w Żarach 
 



Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania pn.: budowa zjazdu 
publicznego z drogi gminnej ul. Zielonogórska w Żarach – etap I w ramach zadania pn.: 
„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką 
Ratowniczo Gaśniczą w Żarach”. 
reprezentując (nazwa, adres, NIP, REGON): 
 
……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………….oświadczam, że: 

1.Oferuję wykonanie w/w zadania za cenę: 
 
Cena netto  ................................. zł, 

Podatek VAT  ................................. zł, 

Cena brutto  ................................. zł, 

słownie brutto zł: ................................................................................................... 

Stwierdzam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
2. Oferuję gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia na okres: …………. (ilość w 
miesiącach), 
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia. 
5. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
6. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami - projektem umowy – akceptuję 
warunki  
określone w przywołanych dokumentach oraz nie wnoszę zastrzeżeń, a w przypadku wyboru 
mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy uwzględniającej przedmiotowe 
postanowienia;  
7. Wyrażam zgodę na dochowanie 30 dniowego terminu związania z ofertą. (liczonego od 
terminu składania ofert). 
8. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować się w celu uzyskania 
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane (telefon, e-mail): 
   
……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 
 
 
 

(miejscowość. data)                     (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
  



 
Załącznik nr 2 

 
 

Umowa nr …......... 
o wykonanie robót budowlanych  

 
zawarta w dniu ..................................... w Żarach pomiędzy  
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary, NIP: 
973-100-74-58, REGON: 970770178 reprezentowaną przez mł. bryg. mgr Roberta Słowikowskiego – 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, zwaną w treści umowy 
„Zamawiającym” z jednej strony,  
a  
…………………………………………. z siedzibą w …………………………...  przy 
ul…………………………………, , NIP…………., Regon……………… reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, wyłonionym dla wykonania zamówienia o wartości poniżej 
30 tys. Euro bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: budowa zjazdu publicznego z drogi 
gminnej ul. Zielonogórska w Żarach – etap I w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w 
Żarach”, które obejmuje swym zakresem wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowych płyt 
drogowych i tłucznia, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
wniesienia opłaty za zajecie pasa drogowego). 
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

§ 2 
1.  Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 
2.  Termin zakończenia zamówienia: ……………..… dni od dnia podpisania umowy. 
   (maksymalnie 10 dni) 
Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważa się zakończenie robót budowlanych 
i zgłoszenie ich do odbioru końcowego. 

§ 3 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia 
budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście, zgodnie z umową, 
wskazanym zakresem prac oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i 
zasadami wiedzy technicznej. 

§ 4 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 
wynagrodzenie w formie ryczałtu. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą netto …................. zł + VAT 
23% ….............. zł, łącznie …...................... zł brutto (słownie złotych: 
…...........…….................…). 
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej inwestycji. 



§ 5 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 
(z zastrzeżeniem ust. 3 i 4). 
2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i 
okolicznościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego bądź uzgodnionego między stronami  na usunięcie wad, 
c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, 
nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, strony będą ponosiły 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem na adres 
Zamawiającego. 

§ 7 
1. Okres gwarancji wynosi .......................... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

§ 8 
1. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich 
usunięcie. 
2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 

§ 9 
1. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji: 
a) wszelkie udokumentowane koszty związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi 
pokrywa 
w całości Wykonawca, 
b) jeżeli w uzgodnionym terminie Wykonawca nie usunie wad Zamawiający ma prawo ich 
usunięcia przez zlecenie innemu Wykonawcy, obciążając każdorazowo Wykonawcę kosztami 
ich usunięcia. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów 
podlegających naprawie, a w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 
w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł 
z niej korzystać. 

§ 10 



1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 
2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 
podpisany przez członków komisji odbiorowej. 

 § 11 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks 
cywilny i Prawo budowlane. 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 14 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 
stron. 

 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Oferta Wykonawcy 
2) Formularz zapytania ofertowego 
 
 
 
 
  



Załącznik nr 3 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
dla zadania pn. budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zielonogórska w Żarach – etap I w 

ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Żarach”” 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zjazdu do planowanej do 
wybudowania strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przy ul. 
Zielonogórskiej 34 w Żarach. 
  
Inwestor posiada zezwolenie na budowę zjazdu (decyzja Burmistrza Miasta Żary) i zatwierdzony 
projekt budowlany, oraz posiada uzgodniony (UM Żary) i zatwierdzony (Starostwo) projekt 
tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy zjazdu). 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową zjazdu – etap I tj. zjazdu 
budowlanego w miejscu projektowanego zjazdu do strażnicy w zakresie wskazanym poniżej i 
przedstawionym na części rysunkowej. Po zakończeniu budowy obiektu strażnicy zjazd zostanie 
przebudowany zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym – etap II. 
Zadania do wykonania to:  
- złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego 
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 
- wykonanie robót przygotowawcze oraz ziemnych (korytowanie, podbudowa); 
- wykonanie utwardzonej nawierzchni z płyt betonowych i tłucznia. 
 
Powyższe należy wykonać przy następujących założeniach projektowych: 
Zjazd wykonany z płyt betonowych. Wymiaru zjazdu 4,5 x 15 m (np. 15 płyt betonowych 1,5 x 3m). 
Płyty betonowe mogą być używane. 
Utwardzenie tłuczniem wokół płyt na szerokość 1 m. 
Połączenie płyt z nawierzchnią jezdni połączone betonem lub asfaltem. 
Spływ wody ze zjazdu na teren działki. 
Zjazd ma zostać usytuowany w miejscu projektowanego zjazdu stałego (widoczny na rysunku). 
Obowiązek wykonawcy: 
Złożenie wniosku o zajecie pasa drogowego w UM Żary i dokonanie opłaty. (Inwestor może 
pośredniczyć w kontakcie z UM Żary) 
Wprowadzenie organizacji ruchu tj. znaki, wygrodzenia zgodnie z projektem. (Inwestor dokona 
zgłoszenia wprowadzenia organizacji w UM Żary, Starostwie i Policji). 
Wykonanie zjazdu budowalnego zgodnie ze sztuką budowalną  
 
Lokalizacja i dane działki 
Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem teren działek o nr ewidencyjnych 321/22 i 320/5 w Żarach przy 
ul. Zielonogórskiej 34, jednostka ewidencyjna 081110_2, obręb 0008 Kadłubia będące w trwałym 
zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Działki zostały wytyczone 
geodezyjnie. Znaki graniczne zostały oznaczone w terenie. 
 
Stan istniejący. 
Działki objęte inwestycją znajdują się w terenie niezabudowanym. Na terenie działek nie występuje 
uzbrojenie podziemne kolidujące z planowanym do wykonania zjazdem. Do granicy działki 321/22 
doprowadzono uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej 
i przyłącza elektroenergetycznego. Wzdłuż zachodniej granicy działki 321/22 przebiega napowietrzna 
linia średniego napięcia, która w przyszłości zostanie przeniesiona / zmieniona na linię kablową 
podziemną (w obecnym stanie nie koliduje ze zjazdem). 
 
 



Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrów zabytków 
Działki nr ew. 321/22 i 320/5 objęte opracowaniem znajdują się w terenie niezabudowanym. Nie są 
objęte strefą ochrony konserwatorskiej. 
 
Obecnie na działce są prowadzone prace budowlane związane z budową ogrodzenia. Na wysokości 
zjazdu zostanie wybudowana tymczasowa brama budowlana o szerokości 7 m. 
 
 
 
 
 


