
Rakszawa, 17/12/2019 r.
ZPO.261.11.2019

ZAPROSZENIE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

 
prowadzonego  w  trybie  zapytania  ofertowego  nr  ZPO.261.11.2019  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych –(t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843).  Postępowanie  nie  podlega prawu zamówień
publicznych  (zamówienie  sektorowe  podprogowe),  realizowane  w  ramach  Regulaminu  Udzielania
Zamówień w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, z siedzibą 37-111 Rakszawa 334.

„PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PIĘTRO KOTŁOWNI 
ZUK ENERGOKOM SP. Z O.O. W RAKSZAWIE. ”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów stalowych zewnętrznych zlokalizowanych przy
ścianie zewnętrznej budynku kotłowni. 
Przebudowę  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  :  „PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH na PIĘTRO KOTŁOWNI w ZUK ENERGOKOM
Sp. z o.o. w RAKSZAWIE „ (załącznik nr 6 ). 
Lokalizacja działka nr 6637/21. 
Schody stalowe zewnętrzne składają się z:
 dwuczęściowego biegu schodowego przedzielonego spocznikiem, liczba stopni ogółem – 19, 
 podestu przy drzwiach zewnętrznych I piętra kotłowni.
 barierki schodów zabezpieczającą minimum 1,10 m ponad poszycie schodów i podestów

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m . in. :
- rozbiórkę schodów istniejących 
-  oczyszczenie  do stopnia  czystości  SA 2  ½ lub  ST 2 konstrukcji  stalowej  oraz  zdemontowanych
elementów stalowych przeznaczonych do ponownego wykorzystania oraz wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego
-malowanie  dwuwarstwowe  :  podkład  farba  epoksydowa,  warstwa  nawierzchniowa  farba
poliuretanowa
-użycie  łączników  systemowych  do  mocowania  kratek  pomostowych  i  stopni  schodowych  do
konstrukcji nośnych 
-wyposażenie barierki w pochwyt, element pośredni oraz bortnicę wysokości min 150 mm
-wyposażenie pomostu w barierkę z możliwością otwierania na zewnątrz
-betonowanie belki pomostowej
-uporządkowanie terenu robót
3. Materiały konstrukcyjne :
Beton C20/25 (B25), Stal zbrojeniowa B (RB400W), Stal profilowa S235JR, S235JRH



2. SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprawdzenia na obiekcie wszystkich

warunków technicznych mających wpływ na sposób wykonania zamówienia.
2. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zasady prowadzenia robót i protokolarnie przekaże teren budowy.
3. Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy teren budowy własnym staraniem i na własny koszt
4. Wykonawca obowiązany jest spełnić wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawa, i norm

krajowych lub w przypadku ich braku, przepisów Unii Europejskiej mających zastosowanie w realizacji
przedmiotu zamówienia.

5. Zastosowane  rozwiązania  i  urządzenia  muszą  być  zgodne  z  normami  PN  i  EN  lub  innymi
równoważnymi  zaakceptowanymi  w  ustawodawstwie  RP  i  UE  oraz  wewnętrznymi  przepisami
Zamawiającego, a także zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

6. Wszystkie  narzędzia  i  urządzenia  oraz  materiały  konieczne  do właściwego wykonania  zamówienia
Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt.

7. Wszystkie niezbędne prace demontażowe i montażowe Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i
na własny koszt.

8. Okres  wyłączenia  ciągu  komunikacyjnego,  którego  element  stanowią  przebudowywane  schody  nie
może przekroczyć 7 dni. 

9. Wykonawca  na  własny  koszt  po  zakończeniu  prac  wywiezie  i  zutylizuje  wszelkie  odpady  po
przeprowadzonych  robotach.   Wykonawca  na  koniec  zadania  winien  okazać  się  stosownymi
dokumentami  przyjęcia  odpadów  na  wysypisko  lub  do  odpowiedniego  zakładu  utylizacji.
Zdemontowane  elementy  stalowe  (złom stalowy  i  żeliwny  są  własnością  Zamawiającego),  zostaną
przez Wykonawcę zabezpieczone i przetransportowane do wskazanego miejsca składowania na terenie
Zamawiającego. Wykonawca w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z późn. zm.) jest wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu
umowy i odpowiada za prawidłowe ich zagospodarowanie tzn.: zapewnienia odpowiednich warunków
gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z  miejsc wytwarzania do miejsc
magazynowania,  odzysku lub unieszkodliwienia,  zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.
Wykonawca  bierze  na  siebie  odpowiedzialność  w  za  działania  osób  trzecich  związanych  z
wykonywaniem na terenie należącym do Zamawiającego, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony
środowiska i gospodarki odpadami określonymi w ustawach:  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i  ich naprawie (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  954 z późn.  zm.).
Wykonawca oraz jego podwykonawcy,  muszą działać w oparciu o ważne decyzje administracyjne
określone w ustawie o odpadach oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska, dotyczące odpowiednio:
zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji przedmiotu umowy oraz środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli takie decyzje będą wymagane.

10. Zastosowane  materiały  i  urządzenia  dostarczane  przez  Wykonawcę  muszą  posiadać  wymagane
certyfikaty jakości, atesty i aprobaty.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia : do 05 luty 2020 r. 

4. TERMIN  PŁATNOŚCI:  do  30  dni,  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo
wystawionej faktury na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru.



5. KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100%
Cena wykonania zamówienia - waga kryterium 100%. 
Liczba punktów = (Cmin / Coferty) x 100 
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Coferty – cena podana w ofercie.

6. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 23.12.2019 r. do godz. 8.00 
7. MIEJSCE  ZŁOŻENIA  OFERT:  Zakład  Usług  Komunalnych  ENERGOKOM  Sp.  z  o.o.,  

37-111 Rakszawa 334. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną lub pisemnie. 
8. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: 

Tadeusz Bieniasz tel. 17-224-93-27 kom. 667-192-636
9. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z

WYKONAWCAMI:
Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
drogą elektroniczną lub pisemnie.
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@energokom.pl
- adres do korespondencji: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111
Rakszawa 334.

10. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE WYKONAWCA MA DOSTARCZYĆ WRAZ Z
OFERTĄ:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
- oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, na załączniku nr 1,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie   

zamówienia publicznego, na załączniku nr 2,
- formularz ofertowy, na załączniku nr 3
- oświadczenie wykonawcy dot. RODO

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego
- Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy nr ZPO.261.11.2019
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dot. RODO
- Załącznik nr 6 – Projekt wykonawczy

mailto:zamowienia@energokom.pl

