
oGŁoszENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budow|anc

szacunkowa wartość ,^,,ó*i",i^,i";łr.3:łłł!":łł!ji]*"^ńwnowartości kwoty 30.000 euo
Nr sprawy L/KlCffED0l6

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Targowisk Miejskich w KatowicacĄ ul. Gliwicka l54, 40-859 Katowicą woj. śląskie,
tel. 0321 25040-08, faks (032) 250 40 08, adres strony internetowej - www.ztm.katowice.pl

tr. PMEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie targowiska miejskiego
zlokalizowanego w Katowioach przy ulicy Pukowca nr 23, polegających na remoncie nawierzchni
jezdni .
2. Szczegołowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz opis ich wykonania i odbioru
określa:

l) dokumentacj a projektowa;
2) przedmiar robót;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Dokumentacją o której mowa w ust. 2 pkt l-3, dostępna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego
w KatowicacĘ ul. Gliwicka l54, w lokalu nr 25. Dokumentację w formie elektronicznej zamawiający
przekłuze nieodpłatnie osobie zainteresowanej ra|izacją zanówienią na wniosek tej osoby.

uI. WARToŚCZAMÓWIENIA
SzacuŃowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 3o.ooo
euro, wg średniego kurzu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych.

Iv. czAs TRWANIA zAMowIENIĄ TERMIN WYKoNANIA
okres w dniach - 30 dni od dnia zasvarcia umowy. Zamawiający planuje realizację zamówieńa w
okesie od drua 3 pńńzierrtika 201ór. do dnia 15 |istopada 20ló r.

v. WARUNKI, WYMAGANIĄ DoKUMENTY I oŚwIADctrNIA
l. Wykonawcą ubiegając się o udzielenie zamówienią zobowiązany jest do złozenia :

1) oferty,
2) kosaorysu ofertowego (mającego a:uiczerl.e pomocnicze w świetle ryczałtowego wynagrodzenia

wykonawcy),
3) dokumentu (dokumentów) potwierdzającego należye wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat

przed upĘwem terminu składania ofert' minimum trzech robót budowlanych odpowiadających
swoim rodzajem i wańością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienią a jezeli
okres prowadzeńa działalności jest krótszy _ w tym okresią poświadc"ającego wykonanie robót
z.godnie z zasadami sauki budowlanej i prawidłowe ukończenie; za robotę budowlaną
odpowiadającą rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia
uznaje się wykonanie robót drogowych po|egających na remoncie nawierzchni jezdni, placów o
wartości co najmniej l00 000 zł netto,

4) oświadczenia wykonawcy, że osobą która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienią
posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienią uprawniające do wykonywania samodzielnej fuŃcji technicznej w budownictwie,
obejmującej kierowanie robotami budow|anymi,



5) opłaconej po|isy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakesie prowadzonej działalności mńęale1
z przedmiotem zamówienią

ó) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,

7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczeni a, że uzyskał przewidziane
prawem zwo|nienie, odroczenie lub rożożenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upĘwem terminu składania ofert,

8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakladl Ubezpieczeń Spotecznych lub Kasy
Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia" że uzyskał
przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłożenie na raĘ zalęlych latności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2. of€rtę oraz dokumenty i oświadczenią o których mowa w ust. 1, wykonawca składa przed upływem
terminu składania ofert. Wykonawffi może złoĘć jedlą ofertę. Treść oferty zavłienć ma co najmniej
informacje, o których mowa w załączonym do ogłoszenia wzorze oferty. ofertę i kosztorys ofertowy,
oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany, podpisują osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. ofertę oraz kosŹorys ofertowy sporządzić należy w języku
polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
ofertę i kosztorys wykonawca składa w formie oryginafu. Dokumenty i oświadczenią o klórych mowa
w ust. 1 pkt 3.8, wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za
zgodnośó z oryginałem. ZarnawiĄący nie dopuszcza ofert, dokumentów i oświadczeń przekazanych za
pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.
Kosztorys ofertowy sporządzić należy wg podstaw wyceny wskazanych w przedmiarze robót, Kłi,da
pozycja kosŹorysu zawierać ma cenę jednostkową skalku|owaną przez wykonawcę, odpowiadającą
jednostce obmiarowej właściwej dla danej pozycji kosaorysu. Cena jednostkowa obejmowaÓ ma
wszelkie koszty nviązane z wykonaniem danej pozycji kosztorysu, w tym koszty okreś|one
w specyfikacji technicznej i dokumentacji pĄektowej, oraz wszelkie olaty i podatki, łącznie
z podatkiem VAT.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się podaną w ofercie ceną oraz zasadami wydatkowania
środków pub|icznych, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych @z. U. z 20I3r., poz. 885 _ tekst jedno|ity z późn. zm')' Zawiadomienie o wyborze oferty
zamawiający zamieści niezwłoczne na stronie internetowej zakładu oraz prześle wykonav/cy, którego
oferta zostanie wybraną podając co najmniej nazwę (frmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę podaną w wybranej ofercie, a takŹe
uzasadnienie jej wyboru' W zawiadomieniu przesłanym wykonawcy, którego oferta zostanie wybraną
zamawia1ący określi miejsce i termin zautarcia umowy. Umowa zostarrie zawalta w formie pisemnej,
w terminie nie krótszym niż.3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zakładu informacji
o wyborze oferty.
4' Zamawiający odfzuca oferty wykonawców, którzy nie spełnili warunków i wymagaĄ o których
mowa w ust. 2. Informację o wykonawcacĘ których oferty zostĄ odrzuconą zamawiający zamieści na
stronie intemetowej zakładu, niezwłoczne po wyborze oferty, podając uzasadnienie odrzucenia oferty.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena podana w ofercie (wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgońrc ze złożorylłn przez wykonawcę
kosztorysem oJertovlyn) obejmuje wszelkie koszty mńązarte z wykonaniem przedmiotu zamówienią
w tym koszty zułiązane z wykonaniem robót towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do



na|eżytego wykonania przedmiotu zamówienią koszty mateńałów, jak również wszelkie należne opłaty
i podatki, łączne z podatkjem VAT.
Cena podana w ofercie winna być zaokrąglona do pełnych groszy.
odrębnie podać należy w ofercie ustaloną przez wykonawcę kwotę należnego podatku vAT.

VIL TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA oFERT I DoKUMENTow
Termin składania ofert, dokumentów i oświadczeĄ o których mowa w rozdzia|e V ust. l, uptywa dnia
f7 wrześńa 2016 r., o godzinie 12.00. ofertę, dokumenty i oświadczenia złożyć naleĄ w siedzibie
zamawiającego w KatowicacĘ ul. Gliwicka 154, w sekretariacie zakładu. ofeńę, dokumenty
i oświadczenia przesłaó można pocztą przy czym za termin złożenia uznaje się datę wpływu przeslki
do siedziby zamawiającego. Wykonawca może, przed upĘwem terminu składania ofert' zrnienić lub
wycofaó ofertę.

VIII. TERMIN zwIĄzANIA oFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofert ą rozpocryna się wraz z upĘwem
terminu składania ofert, dokumentów i oświadczeń.

IX. OSOBA T'PRAWNIONADO KONTAKTOW
Bożena Bronicką Katowice, ul. Gliwicka 154, lokal nr 25, tel. 32 250 40 008, wewn. 507
x. ISToTNE PosTANowIEMĄ KToRE ZosTANĄ wPRowADZoNE Do TREscI UMowY
l) wykonawca zobowiqzany jest do :

a) rea|izacji przedmiotu zamówienia zgodnle ze specyfrkacją techniczĘ wykonania i odbioru
robót oraz przedmiarem robót i dokumentacją projektową zasadami sauki budowlanej
i wiedzy technicznej' ustalonym przez strony harmonogramem robóq jak również bieĄcymi
uzgodnieniami technicznymi ; roboĘ wykaczające poza przedmiot zamówienia, w razie
konieczności ich wykonanią mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie zamówienia
odrębnego,

b) zapewnienia urządzeh technicznych i aarzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia oraz
niezbędnej ilości pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienią w tym
pracownika posiadającego uprawnienia budow|ane w specjalności drogowej, w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienią uprawnionego do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie robotami
budow|anymi; w dniu zawarcia umowy wykonawca przdłoży zamawiającemu poświadczone
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane od pracowników
kwalifikacje i uprawnienią niezbędne do rea|izacji przedmiotu zamówienią

c) zapewnienia właściwej organizacj i pracy oraz właściwego nadzoru nad osobami realizującymi
zamówienie,

d) oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót,
e) dokumentowania wykonanych robót zgodrue z obowiązującymi przepisami, w tym

dokumentowania materiałów wykorzystanych do wykonania przedmiotu zamówien1ą orŁ
przekazania dokumentacji zamawiającemu, w tym dokumentacji powykonawczej - jeżeli
przepisy wymagają jej sporządzenią

f) prowadzenia robót z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad BHP i P. Poż., w tym
przepisów określonych w dokumentacji, o której mowa w ppkt ą

g) uczestniczenia w czynnościach odbioru i kontroli robót w terminach uzgodnionych
z zamawiającym,

h) natychmiastowego informowania przedstawicieli zamawiającego o kazdej przeszkodzie
w wykonaniu zamówienią

i) stałego posiadania, w okesie obowiązywania umowy> opłaconego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zu,iązane1 z przedmiotem
zamówienia,



4)
5)

j) wykonania robót towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do na|eżytego wykonania
przedmiotu zamówienią prowadzonych za zgodą stron wyrłżoną na piśmie ; wyra]żona na
piśmie zgoda okeślaó będzie uzgodniony przez strony termin zakohczenia rea|izĄi umowy,

2) przedmiot zamówienia wykonany zostanie w całości z materiałów dostarczonych przez wykonawcę,
szczegółowo okreś|onych w dokumentacji, o której mowa w pkt 1, ppkt a ; materiĄ odpowiadać
będą wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać
będą wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaĘ techniczną które wykonawca dostarczy
zamawiającemu na jego wezwanie,

3) przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy; o gotowości
do protokolarnego przekazania wykonanych robót wykonawca zawiadomi zamawiającego na piśmie
z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem,
wykonawca nie może pouńerzyć wykonania całości lub części zamówienia innemu podmiotowi,
za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiĄący zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie brutto, odpowiadające cenie okeślonej w ofercie wykonawcy ; ryczałt
obejmuje wsze|kie koszty zutiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienią w tym koszty związane
z wykonaniem robót towarzyszącyah lub zamiennycĘ kosay materiałów, o których mowa w pkt 2,
jak również wszelkie należne opłaty i podatki, łącmie z podatkiem VAT ustalonym przez
wykonawcę na kwotę ............... ż. ;

6) wynagrodzenie' o którym mowa w pkt 5, latne bę&ie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu
zamówienią prze|ewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od
daĘ przedłożenia faktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru robót,
stwierdzającym ich bezusterkowe wykonanie ; datą wykonania zobovńązartia pieniężnego jest dzień
dokonania przelewu z rachunku zamawiającego,

7) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku wykonania robót powierzonych
zamówieniem odrębnym, wykraczających poza przedmiot zamówienią lub ustawowej zmiany
stawki podatku VAT dokonanej w toku realizacji umowy ; wykonawca wskaże zamawiającemu
kwotę należnego podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku,

8) wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysfugującej mu od zamawiającego
wierzytelności pieniężnej, bez zgody zamautiającego wyrażonej na piśmie,

9) wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji odnośnie zastosowania właściwych materiałów oraf
jakości wykonanych robót ; okres gwarancji wynosi 36 miesięcy |icząc od dnia podpisania protokołu
odbioru robót, stwierdzającego ich bezusterkowe wykonanie,

10)wady ujawnione w okesie gwarancji wykonawca usunie na swój kosa, w terminie pięciu dni od dnia
zgłoszenia ; usunięcie wad stwierdzonych w okesie gwarancji strony potwierdzać będą protokołem
odbioru robót'

l 1) wykonawca zapłaci zamawiĄącemu karę umowną w przypadku :
a) rozvłiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w wysokości 20%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w pkt 5,
b) zwłoki w wykonaniu robót objętych umową - w wysokości 1%o wynagrodzenia ryczałtowego

brutto, o którym mowa w pll 5, zakużdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okesie gwarancji - w wysokości I%o wynagrodzenia

ryczałtowego brutto' o którym mowa w pkt 5' zakuzdy dzień zwłoki,
d) nałożenia na zamawiającego kary pieniężnej z prqczyn leżących po stronie wykonawcy,

wymierzonej przez właściwy organ - w wysokości 200%o wszczonej przez zama.wiĄącego
kary, nieza|eżnie od obowiązku zalaty kary umownej, o kórej mowa w ppkt a-c,

I2)jeż.e|i szkoda wyrządzona zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia przewższy wysokośó kary umownej' zamawiający może dochodzió od wykonawcy
różnicy pomiędzy wysokością uiszczonej kary umownej a rzeczywiście poniesionymi stratami,

13) wykonawca odpowiada wobec zamawiającego i osob trzecich, na zasadach określonych przez
Kodeks cywi|ny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niena|eżytego wykonania umowy,

14) zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty wykonawcy' w szczególności terminu jej realizacji, w przypadku wystąpienia niekorzystnych



warunków atmosferycznych lub zaistnienia okoliczności organizacyjnych, prawnych,
ekonomicznych lub technicznycĘ niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,

15) zamawiający może rozvtiązac umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rtżącE3o naruszenia
jej postanowień przez wykonawcę, w szczególności postanowień pkt |-4, nieza|eżnie od obowiązku
zalaty kary umownej' o któĘ mowa w pkt 1l,

16) spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Ęd
w KatowicacĘ

17)w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 |ipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.IJ. z2o13r', poz. 1409_tekstjednolityzpóźn. zm.) oraz przęisy Kodeksu
cywilnego.

)(I. INFORMACJE DODATKOWE
I . Targowisko miej skie zlokalizowane w Katowicach przy ulicy Pukowca 23 jest taxgowiskiem
ogólnodostępnym. Wykonawcy zainteresowani rea|izacją zamówienia mogą w każdym dniu tygodnią
dokonać oględzin miejsca realizacji zamówienią bez konieczności uzyskańa zgody zamawiającego.
2. Zamawnjący zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania :

1) bez dokonania wyboru oferty,
2) bez podarria przyczyl unievtażniena.

Informację o unieważnieniu postępowania zamasliający zamieści niezwłoczne na stronie internetowej
zakładu.
3. W sprawach nieuregu|owanych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Katowice, &tią 2I września 20]6r.

Załqcmik:
. wzór oferty r l,:



zaĘcznik do ogłoszenia o zamówieniu - roboty budowlane

WZOROFERTY

nazwa ,ykanąircy (fir,na) / pieczęć adresova vykowvcy

adres iedzifu / adres zanievlunia v przypdku \rykonałłcy będqcego osoba fzyutlą

nr tel/ fam

REGON / MP

nr KR,s / miejsce wisu do ełidencji działalności g.xpodqczej

intemet httP / e-rrrlril

O T 'E  RTA
Nawiązując do ogłoszenia Dyrektora ZakJadu Targowisk Miej skich w Katowicach z dnia

w sprawie nr .............. składamy ofertę na wykonanie robót budow|anych na
terenie targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy . nr ... ...,
o szacunkowej wartość nie przektaczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Szczegołowy zakres robót budowlanych oIaz opis ich wykonania i odbioru określa dokumentacja
techniczną o której mowa w dw ogłoszeniu.
Wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy na waruŃach określonych w ogloszeniu, zA cer'ę ..

(wynagrodzenie ryczałtove bratto, a' l.wota obejmujqca łłszelkie koszty zulięane z wyko aniem przedmiotu zamóvienia,
w |ym koszty zwiqzane z wykonaniem robót towanyszqcych lub mmiennych, niezbędnych do naleĘtego wk)nania

zamówienią, koszty materidów, jak również wszelkie należne opłaĘ i podatki' łącmie z podathem VAT)

(słownie ''. .'. .' ' ' ' ' '. zl.)

Cenąoktórejmowawust.2'obejmujenależnypodatekVATwkwocie..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł.
Termin wykonania zamówienia odpowiada treści ogłoszenia.
Termin związania ofertą . 30 dni ; bieg terminu alłiązania ofertą lozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, o którym mowa w w ogłoszeniu.
W przypadku uznania niniej szej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania
umowy na waruŃach określonych w ogłoszeniu, w miejscu i terminie wskŁarrym przez
zamawiającego'

miejsce i dąta
in,onq, ąz$i\lą i pdpisy 6ób (osoby)

uDrąwnionych do składania oświadczeń voli, imieni w,l{.,,avca

l .

2.

zŁ

J .

4.
5.

6.



zAŁĄczNIKl Do oFERTf:
1) kasztorys ofertowy,
2) dokument (dokumenty) potwierdzajqcy należ?te wykananie, w olcresie ostatnich pięciu lat pned upływem

terminu składąnia ofert, minimum tąech robót budowlanych odpowiadajqcych swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stano|giqcJm pnedmiot zamówienia, a jeżeli okres provadzenia działalności jest
krótszy 'w tym okfesie, poświadczajqcy vykononie robót zgodnie z zasadąmi szfuki budowlanej
i prawidłowe ulańczenie (Icopia),

3) oświadczenie vllylconawcy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamól)ienia, posiada
uprau)nienią budowlane w specjalności drogowej, v zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
uprawniajqce do wykoryuania samodzielnej funkcji technicmej w budoułnictwie (kopia),

1) opłaeona polisa / inny dohlment potwierdzajqcy, że wykonavca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cwilnej w zalcresie prowadzonej działalności zwiqzanej z przedmiotem zamówienia kapia),

5) akualry odpis z wtaściwego rejestru lub z cehtralnej ewidencji i informacji o działąlności gospodarczej,
jeżeli ptzepisy wynągajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wstawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upĘwem terminu składania ofert kopia)'

6) aVualne zaświadczenie vłaściwego naczelnilca urzędu skarbowego potvierdząjące, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podątlcó|l) lub zaświadczenie, że uzyslrał przewidziane prawem zvolnienie, odroczenie
Iub rozłożenie na ruty alegĘch płaności lub wstrn1nanie w całości wykanąnia decyzji właściv)ego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiqce przed upływem termiml składania ofert (lcopia),

7) aktualne zah|)iadczenie właściwego oddziału 7akładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecmego potwierdzajqce, że wylrahawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie' że uzysltał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiqce pned upĘwem terminu $kładąnia ofert
kap,ą),

8)

e)

* ni eootrze bne s kre ś li ć


