.............................................................
pieczęć zamawiającego

Brzeszcze, dnia 13.09.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
poza ustawą „Prawo zamówień publicznych”
( do 14.000,- € )
INW.7013.11.1.2012
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych.
Zamawiający:
Gmina Brzeszcze
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze
Zadanie inwestycyjne:
Przedmiot zamówienia:

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Jawiszowicach i
Brzeszczach

Termin realizacji zam.:

29.10.2012r.

Istotne warunki zamówienia:

1. wzór umowy która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania
2. załączono przedmiar robót

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 )
oraz kosztorys ofertowy,
naleŜy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego,
Nazwa i adres Wykonawcy,
oraz napis:
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Jawiszowicach i
Brzeszczach
Zapytanie Ofertowe Nr: INW.7013.11.1.2012

Miejsce i termin złoŜenia ofert: Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 20.09.2012r. godz. 12.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Brzeszcze,
ul. Kościelna 4,
32-620 Brzeszcze
Spis załączników:

zał. nr 1.formularz ofertowy
zał. nr 2.projekt umowy która zostanie zawarta z Wykonawcą
zał. nr 3.dokumentacja techniczna i przedmiar robót

....................................................
podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
poza ustawą „Prawo zamówień publicznych”
( do 14.000,- € )

W odpowiedzi na zapytanie nr INW.7013.11.1.2012 z dnia 13.09.2012
składamy niniejszą ofertę:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
e-mail
CENA OFERTOWA NETTO
(bez podatku VAT)
-CYFROWO
-SŁOWNIE
% PODATKU VAT
kwota podatku
CENA BRUTTO
(z podatkiem VAT)
-CYFROWO
-SŁOWNIE
Data
PODPIS
osoby uprawnionej

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Jawiszowicach i Brzeszczach
Budowa alejek na cmentarzach komunalnych

Gmina Brzeszcze
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

UMOWA
NR INW.7013.11.1.2012

W dniu ................................r. pomiędzy:
Gminą Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
w imieniu której występują:
1. Teresa Jankowska
- Burmistrz Brzeszcz
a
................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego występują:
1. ..........................................
- ….............................
zwanymi dalej stronami, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Przebudowa alejek na cmentarzach
komunalnych w Jawiszowicach i Brzeszczach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
alejek na cmentarzach komunalnych .
2. Szczegółowy zakres robót określa umowa oraz dokumentacja techniczna i przedmiar robót
stanowiący integralną część umowy.
3. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z załoŜeniami zamierzenia i nie wnosi zastrzeŜeń
uniemoŜliwiających realizację zadania.
4. Do obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy naleŜy w szczególności:
a) Wykonanie zakresu umownego zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych umową warunkach.
b) Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy do czasu jego komisyjnego zdania ponosi pełną
odpowiedzialność za teren budowy
c) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, sprzętu i innych urządzeń
niezbędnych do wykonania zakresu robót i usunięcia ewentualnych wad.
d) NaleŜyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót.
e) Odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których zakres robót
wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zadania powierza.
f) Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiale i sprzęcie wynikłe w trakcie
realizacji zadania.
g) Obowiązek zgłoszenia do odbioru wykonania robót ulegających zakryciu.
§2
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.
2. Materiały i urządzenia uŜyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać świadectwa
jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
a) Polskim Normom,
b) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca jest obowiązany okazać,
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną.
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§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie:
a) …......... zł netto (słownie: ..............................................),
b) ............. zł brutto (słownie: ...........................................).
2. Ustalona w ust. 1 wartość robót nie podlega podwyŜszeniu.
3. Wszelkie roboty poza określonymi w §1 ust. 1 i 2, a niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez
Zamawiającego po spisaniu odpowiedniego aneksu do niniejszej umowy.
4. Za wykonane roboty uzupełniające, zamienne, dodatkowe bez wymagań określonych w ust. 3
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieŜenia awarii.
§4
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na
podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez inspektora nadzoru
oraz przedstawicieli Zamawiającego.
2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego
30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących
dokumentów.
4. NaleŜności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu i posiada numer identyfikacyjny
NIP 549-219-74-70. Zamawiający wyraŜa zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez swojego
podpisu.
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
zarejestrowanym w Oświęcimiu posiada numer identyfikacyjny NIP ...................................
7.
§5
1. Terminy wykonania robót ustala się następująco:
a) Rozpoczęcie robót – od dnia przekazania placu budowy.
b) Zakończenie robót – 29.10.2012r..
2. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.
3. Za zakończenie robót, o którym mowa w ust. 1 pkt. b uwaŜa się datę pozytywnego odbioru
końcowego.
§6
Kierownikiem robót będzie: ..............................
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§8
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zawarciu ewentualnych umów z podwykonawcami
2
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najpóźniej do dnia ich zawarcia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania podwykonawcy i jego pracowników.
§9
Strony umowy ustalają 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy
roboty.
§10
1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14
dni od daty zgłoszenia.
2. Zgłoszenie zakończenia robót do odbioru końcowego winno zawierać atesty i aprobaty na uŜyte
do budowy materiały.
3. W przypadku nie zachowania wymagań określonych ust. 2, Zamawiający odmawia
wyznaczenia terminu odbioru lub nie dokonuje odbioru robót.
§11
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia
odbioru końcowego zgłoszonego przez Wykonawcę, w wysokości 0,1% wykonanej całkowitej
wartości netto robót określonej przez Wykonawcę, za kaŜdy dzień zwłoki liczony po 14 dniach
roboczych od zgłoszenia gotowości odbioru.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy określonego w §3 ust. 1 pkt. a;
b) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy określonego w §3 ust. 1 pkt. a;
c) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 pkt. a, za przedmiot odbioru za kaŜdy
dzień zwłoki, gdy zwłoka nastąpiła z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy;
d) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego określonego w §3 ust. 1 pkt. a, za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜsza wartość kar umownych.
4. Kara pienięŜna winna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w
terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z Ŝądaniem zapłacenia kary.
§12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaŜności.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.
§14
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§15
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa
3
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egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

4

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
INW.7013.11.1.2012

Budowa alejek na cmentarzach komunalnych
Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Jawiszowicach i Brzeszczach

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 9198)

Przedmiar robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

Ilość

Krot. Jedn.

1 Rozdział 1 - remont alejek na cmentarzu komunalnym w Jawiszowicach
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1.1 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm
31*2+37*1,5

=

117,500000
117,5

117,5

m2

117,5

m2

69,750

m2

187,250000
187,250 187,250

m2

230,000000
0,000000
230,0

m

1.1.2 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm

1.2 Podbudowa, obrzeŜa
1.2.1 KNNR 6/101/5
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu I-II
46,5*1,5
=
=
1.2.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
117,5+69,75
1.2.3 KNNR 6/404/1
ObrzeŜa betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
115*2

=

=
=

69,750000
0,000000
69,750

230,0

1.3 Nawierzchnia
1.3.1 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
187,25
=
=

187,250000
0,000000
187,250 187,250

m2

1.4 Uporządkowanie terenu
1.4.1 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na kaŜdy dalszy
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu
Uwaga - krotność określi oferent
117,5*0,18
=
21,150000
21,150
1.4.2 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III
114*0,2
=
22,800000
22,800
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21,150

m3

22,800

m2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 9198)
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

Ilość

Krot. Jedn.

2 Rozdział 2 - remont alejek na cmentarzu komunalnym w Brzeszczach
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.1.1 KNR 231/804/1
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, grubość nawierzchni 15·cm
34*1,2

=

40,800000
40,800

2.1.2 KNR 231/804/2
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości

40,800

m2

40,80

-7 m2

85,200

m2

2.2 Podbudowa, obrzeŜa
2.2.1 KNNR 6/101/5
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu I-II
(41,5+29,5)*1,2
=
=
2.2.2 KNNR 6/404/1
ObrzeŜa betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
(41,5+29,5)*2
2.2.3 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
117,5+69,75

=

=

85,200000
0,000000
85,200

142,000000
142,000 142,000

m

187,250000
187,250 187,250

m2

126,000000
0,000000
126,000 126,000

m2

2.3 Nawierzchnia
2.3.1 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
85,2+34*1,2
=
=

2.4 Uporządkowanie terenu
2.4.1 KNR 201/301/1
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu I-II
Uwaga - krotność określi oferent
85,2*0,15
2.4.2 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III
71*0,2
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=

=

12,780000
12,780

12,780

m3

14,200000
14,200

14,200

m2

