Gmina Myślenice
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Biuro Zamówień Publicznych
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
e-mail: bzp@myslenice.pl

Nr postępowania : BZP/271/33/2019

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
NIP: 681 10 04 414
tel. 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
e-mail: info@myslenice.pl
zaprasza
do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
„Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w m. Osieczany, Borzęta, Jasienica oraz
wykonanie alejki rowerowej w m. Droginia w ramach budżetu obywatelskiego.”
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres inwestycji dla części 1:
Nazwa zadania część 1 „Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w
Osieczanach, zmiana nawierzchni ze zniszczonej asfaltowej na kostkę na długości 80 mb.”
W ramach inwestycji należy wykonać:
1) Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne -18 m3,
2) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI – 240 m2
3) Obrzeża betonowe 100x30x8 na ławie betonowej – 160 mb
4) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna po zagęszczeniu
10 cm – 240 m2,
5) Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej typ. Holand lub behaton gr 8 cm, na
podsypce cementowo piaskowej , wypełnienie spoin piaskiem – 240 m2
Zakres inwestycji dla części 2:
Nazwa zadania część 2: „Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie.”
W ramach inwestycji należy wykonać:
1) Roboty ziemne 9,00 m3
2) Profilowanie podłoża 18,00 m2
3) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna po zagęszczeniu
10 cm – 340 m2,

4) Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej gr 8 cm kostka typ akropolis koloru lawa
na podsypce cementowo piaskowej , wypełnienie spoin piaskiem – 340 m2
5) Wykonanie odwodnienia liniowego – 3,00 mb,
6) Wykonanie przykanalika fi 200 mm z rur PVC – 20,00 mb
Zakres inwestycji dla części 3:
Nazwa zadania część 3: „Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy.”
W ramach inwestycji należy wykonać:
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowawczymi na odległość do 10 km, koparka 0,2 m3, kategoria
gruntu II – III – 83,66 m3
2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie – 217,65 m2,
3) Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, warstwa dolan po zagęszczeniu 20 cm –
217,65 m2
4) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna po zagęszczeniu
10 cm – 217,65 m2,
5) Ułożenie kostki brukowej betonowej popielatej gr 8 cm kostka typ holland lub behaton
na podsypce cementowo piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem – 217,65m2
6) Ułożenie obrzeży betonowych na ławie z betonu – 406 mb,
Zakres inwestycji dla części 4:
Nazwa zadania część 4: „Budowa alejki rowerowej – do odpoczynku zabawy oraz nauki
jazdy na rowerze ”.
W ramach inwestycji należy wykonać:
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyładowawczymi na odległość do 10 km, koparka 0,2 m3, kategoria
gruntu II – III – 48,00m3
2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie – 160,00 m2,
3) Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, warstwa dolan po zagęszczeniu 20 cm –
160,00 m2
4) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna po zagęszczeniu
10 cm – 160,00 m2,
5) Ułożenie kostki brukowej betonowej popielatej bez fazowej gr 8 cm kostka typ behaton
na podsypce cementowo piaskowej,– 160,00 m2
6) Ułożenie obrzeży betonowych na ławie z betonu – 164 mb,
7) Humusowanie – 80,00 m2.
2. Obowiązki wykonawcy:
1/.Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy własnym sprzętem, z własnych
pełnowartościowych i atestowanych materiałów.
2/.Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy.
3/.Urządzenia i materiały proponowane do montażu i wbudowania muszą posiadać wymagane
przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

4/.Wykonawca oświadcza, iż oferta obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót
w tym m.in. : kierownictwo i organizacja zaplecza i placu budowy, niezbędne roboty ziemne,
wywóz ziemi, żwir stanowiący własność Zamawiającego należy złożyć w miejscu wskazanym
przez przedstawiciela Zamawiającego.
5/. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić tereny objęte inwestycją oraz tereny naruszone
na skutek realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.
6/.Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe zabezpieczenie robót, utrzymanie bezpieczeństwa
oraz porządku i BHP.
7/.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w związku z zaistnieniem
zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową oraz
poniesie wszelkie koszty z tego tytułu
8/.Wywożony grunt Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.
9/. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
10/. Wycena wszystkich wymienionych w pkt 1 prac dla danego zakresu została ujęta w kwocie
umownej.
11/.Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do :
- wykonywania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.
- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde
żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania pisemnych sprawozdań.
12/.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym.
Rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy.
Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania prac nie
objętych zakresem rzeczowym wymienionym w niniejszym zaproszeniu, a niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu
przygotowania oferty;
2) Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni
licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą
postanowień umowy;
4) Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100%. Cena oferty musi obejmować wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu
niniejszego zaproszenia do składania ofert;

5) Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się
z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
6) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek
oferentów telefonicznie bądź mailowo w terminie niezwłocznym;
7) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony
odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi
niezwłocznie, jednak w terminie do 14 dni licząc od dnia upłynięcia terminu nadsyłania
ofert;
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się
od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania;
9) Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
10) Uwaga!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego
w zależności od środków posiadanych w budżecie na realizację zadania.
Przeliczenie polegać będzie na podzieleniu kwoty oferty brutto na m2 wykonania
nawierzchni i pomnożenie przez ilość m2 dostosowując kwotę do kwoty jaką
Zamawiający posiada na realizację zamówienia.
11) Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul.
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice;
b) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł,
kontakt: adres e-mail: iod@myslenice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w m. Osieczany, Borzęta, Jasienica oraz
wykonanie alejki rowerowej w m. Droginia w ramach budżetu obywatelskiego.”

(Nr Zamówienia BZP/271/33/2019), prowadzonym w trybie przetargu ofertowego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienia:
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.09.2019r
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ( Dziennik
Podawczy) w terminie do 05.07.2019r. do godziny 11.00.
3.2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki (bezwzględnie wymagane):
1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę /zał. 1/.,

3.3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis:
Oferta na: „Wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych w m. Osieczany, Borzęta,
Jasienica oraz wykonanie alejki rowerowej w m. Droginia w ramach budżetu
obywatelskiego.”
4. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć

w

terminie

do

dnia

05.07.2019r

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

do

godz.

11.00.

W zakresie przedmiotu zamówienia Agnieszka Światowiec, tel. 12 639 23 02, w zakresie
procedury udzielania zamówień publicznych Pan Bogdan Pacek, tel. 12 639 23 43.
6. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie podpisania umowy.
Myślenice, dnia 25.06.2019 r.

………………………………….
(podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić

Bogdan
Pacek

Elektronicznie podpisany
przez Bogdan Pacek
Data: 2019.06.25 12:03:54
+02'00'

