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I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Targowisk Miejskich w KatowicacĄ ul. Gliwicka l54, 40-859 Katowicą woj. śląskie,
tel. 032125040-08, faks (032) 250 40 08, adresstrony 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, polegającychna remoncie nawierzchni
jezdni .
2. Szczegołowyzakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz opis ich wykonania i odbioru
określa:
l) dokumentacja projektowa;
2) przedmiarrobót;
3) specyfikacjatechnicznawykonania i odbioru robót.
3. Dokumentacją o której mowa w ust. 2 pkt l-3, dostępnajest do wglądu w siedzibie zamawiającego
w KatowicacĘ ul. Gliwicka l54, w lokalu nr 25. Dokumentacjęw formie elektronicznejzamawiający
przekłuze
nieodpłatnieosobie zainteresowanejra|izacją zanówienią na wniosek tej osoby.
uI. WARToŚCZAMÓWIENIA
SzacuŃowa wartośćzamówienia nie przekracza wyrażonejw złotych równowartościkwoty 3o.ooo
euro, wg średniegokurzu złotegow stosunku do euro, stanowiącegopodstawęprzeliczania wartości
zamówień publicznych.

Iv. czAs TRWANIAzAMowIENIĄ TERMINWYKoNANIA

okres w dniach - 30 dni od dnia zasvarciaumowy. Zamawiający planuje realizację zamówieńa w
okesie od drua3 pńńzierrtika201ór. do dnia 15 |istopada20ló r.
v. WARUNKI, WYMAGANIĄ DoKUMENTY I oŚwIADctrNIA
l. Wykonawcą ubiegającsię o udzielenie zamówienią zobowiązanyjest do złozenia:
1) oferty,
2) kosaorysu ofertowego(mającegoa:uiczerl.epomocnicze w świetleryczałtowegowynagrodzenia
wykonawcy),
3) dokumentu(dokumentów)potwierdzającegonależye wykonanie, w okresie ostatnichpięciu lat
przed upĘwem terminu składaniaofert' minimum trzech robót budowlanych odpowiadających
swoim rodzajemi wańościąrobotom budowlanym stanowiącymprzedmiot zamówienią a jezeli
jest krótszy _ w tym okresią poświadc"ającego
okres prowadzeńa działalności
wykonanie robót
z.godnie z zasadami sauki budowlanej i prawidłowe ukończenie; za robotę budowlaną
odpowiadającąrodzajem i wartościąrobocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia
uznaje się wykonanie robót drogowych po|egającychna remoncie nawierzchnijezdni, placów o
wartościco najmniej l00 000 zł netto,
4) oświadczeniawykonawcy, że osobą która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienią
posiadauprawnienia budowlanew specjalnościdrogowej, w zakresie niezbędnymdo realizacji
zamówienią uprawniającedo wykonywania samodzielnejfuŃcji technicznej w budownictwie,
obejmującejkierowanie robotamibudow|anymi,

5) opłaconejpo|isy, a w przypadkujej braku innego dokumentupotwierdzającego,żewykonawca
jest ubezpieczonyod odpowiedzialnościcywilnej w zakesie prowadzonejdziałalnościmńęale1
z przedmiotemzamówienią
ó) aktualnegoodpisu z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,jeżeli przepisy wymagająwpisu do rejestrulub ewidencji,wystawionegonie
wcześniejniż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składaniaofert,
7) aktualnego zaświadczeniawłaściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że
a, że uzyskał przewidziane
wykonawca nie za|ega z opłacaniempodatków lub zaświadczeni
prawem zwo|nienie, odroczenie lub rożożenie na raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniejniż 3 miesiące
przed upĘwem terminu składaniaofert,
8) aktualnego zaświadczeniawłaściwegooddziału Zakladl Ubezpieczeń Spotecznych lub Kasy
Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,że wykonawca nie zalega
z opłacaniemskładekna ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,lub potwierdzenia"że uzyskał
przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłożeniena raĘ zalęlych latności lub
wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionegonie wcześniejniż
wstrzymaniew całości
3 miesiąceprzed upływemterminu składaniaofert,
2. of€rtę oraz dokumentyi oświadczeniąo których mowa w ust. 1, wykonawca składaprzed upływem
terminu składaniaofert. Wykonawffi możezłoĘć jedlą ofertę. Treśćoferty zavłienćma co najmniej
informacje, o których mowa w załączonymdo ogłoszeniawzorze oferty. ofertę i kosztorys ofertowy,
oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany, podpisują osoby uprawnione do składania
oświadczeńwoli w imieniu wykonawcy. ofertę oraz kosŹorys ofertowy sporządzićnależyw języku
polskim,z zachowaniemformy pisemnej,pod rygoremnieważności.
ofertę i kosztorys wykonawca składaw formie oryginafu.Dokumenty i oświadczeniąo klórych mowa
w ust. 1 pkt 3.8, wykonawca składaw formie oryginałulub kopii poświadczonejprzez wykonawcę za
zgodnośóz oryginałem.ZarnawiĄący nie dopuszcza ofert, dokumentów i oświadczeńprzekazanychza
pośrednictwem
faksu lub drogąelektroniczną.
Kosztorys ofertowy sporządzićnależy wg podstaw wyceny wskazanych w przedmiarze robót, Kłi,da
pozycja kosŹorysu zawierać ma cenę jednostkową skalku|owanąprzez wykonawcę, odpowiadającą
jednostce obmiarowejwłaściwejdla danej pozycji kosaorysu. Cena jednostkowaobejmowaÓ ma
wszelkie koszty nviązane z wykonaniem danej pozycji kosztorysu, w tym koszty okreś|one
w specyfikacji technicznej i dokumentacjipĄektowej, oraz wszelkie olaty i podatki, łącznie
z podatkiemVAT.
3. Zamawiającydokona wyboru oferty kierując się podanąw ofercie cenąoraz zasadamiwydatkowania
środkówpub|icznych,o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych @z. U. z 20I3r., poz. 885 _ tekstjedno|ity z późn.zm')' Zawiadomienieo wyborze oferty
zamawiającyzamieściniezwłocznena stronie internetowej zakładuoraz prześlewykonav/cy, którego
oferta zostaniewybraną podającco najmniej nazwę (frmę) albo imię i nazwisko, siedzibęalbo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę podaną w wybranej ofercie, a takŹe
uzasadnieniejej wyboru' W zawiadomieniu przesłanymwykonawcy, którego oferta zostaniewybraną
zamawia1ącyokreślimiejsce i termin zautarciaumowy. Umowa zostarrie zawalta w formie pisemnej,
w terminienie krótszym niż.3 dni od dnia zamieszczeniana stronieinternetowejzakładuinformacji
o wyborze oferty.
4' Zamawiający odfzuca oferty wykonawców, którzy nie spełnili warunków i wymagaĄ o których
mowa w ust. 2. Informacjęo wykonawcacĘ których oferty zostĄ odrzuconą zamawiającyzamieścina
stronieintemetowejzakładu,niezwłocznepo wyborze oferty, podającuzasadnienieodrzuceniaoferty.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
przez wykonawcę
Cena podana w ofercie (wynagrodzenieryczałtowe brutto, zgońrc ze złożorylłn
kosztorysemoJertovlyn) obejmuje wszelkie koszty mńązartez wykonaniem przedmiotu zamówienią
w tym koszty zułiązanez wykonaniem robót towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do

na|eżytegowykonania przedmiotuzamówienią koszty mateńałów,jak również wszelkie należneopłaty
i podatki, łącznez podatkjemVAT.
Cena podanaw ofercie winna być zaokrąglonado pełnychgroszy.
odrębnie podaćnależyw ofercie ustalonąprzez wykonawcękwotę należnegopodatkuvAT.
VIL TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA oFERT I DoKUMENTow
Termin składaniaofert, dokumentów i oświadczeĄo których mowa w rozdzia|eV ust. l, uptywa dnia
f7 wrześńa2016 r., o godzinie 12.00. ofertę, dokumenty i oświadczeniazłożyćnaleĄ w siedzibie
zamawiającego w KatowicacĘ ul. Gliwicka 154, w sekretariacie zakładu. ofeńę, dokumenty
i oświadczeniaprzesłaómożnapocztą przy czym za termin złożeniauznaje się datę wpływuprzeslki
do siedziby zamawiającego.Wykonawca może,przed upĘwem terminu składaniaofert' zrnienić lub
wycofaó ofertę.
VIII. TERMIN zwIĄzANIA oFERTĄ
Termin związaniaofertąwynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocryna się wraz z upĘwem
terminuskładaniaofert, dokumentówi oświadczeń.
IX. OSOBA T'PRAWNIONADO KONTAKTOW
BożenaBronicką Katowice,ul. Gliwicka 154,lokal nr 25, tel. 32 250 40 008,wewn.507

x. ISToTNEPosTANowIEMĄ KToRE ZosTANĄ wPRowADZoNE Do TREscI UMowY

l) wykonawcazobowiqzanyjest do :
a) rea|izacji przedmiotu zamówienia zgodnle ze specyfrkacjątechniczĘ wykonania i odbioru
robót oraz przedmiarem robót i dokumentacją projektową zasadami sauki budowlanej
i wiedzy technicznej' ustalonym przez strony harmonogramemrobóq jak również bieĄcymi
uzgodnieniami technicznymi ; roboĘ wykaczające poza przedmiot zamówienia, w razie
koniecznościich wykonanią mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie zamówienia
odrębnego,
b) zapewnienia urządzeh technicznych i aarzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia oraz
niezbędnejilościpracowników posiadającychodpowiednie kwalifikacje i uprawnienią w tym
pracownika posiadającego uprawnienia budow|ane w specjalnościdrogowej, 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 zamawiającemupoświadczone
za zgodność
z oryginałemkopie dokumentów potwierdzającychwymagane od pracowników
kwalifikacje i uprawnienią niezbędnedo rea|izacji przedmiotuzamówienią
nadzoru nad osobami realizującymi
c) zapewnieniawłaściwejorganizacji pracy oraz właściwego
zamówienie,
d) oznakowaniai zabezpieczeniamiejsca prowadzonychrobót,
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 wymagająjej sporządzenią
f) prowadzeniarobót z zachowaniemobowiązującychprzepisów oraz zasadBHP i P. Poż.,w tym
przepisów określonychw 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 wykonaniuzamówienią
i) stałego posiadania, w okesie obowiązywania umowy> opłaconego ubezpieczenia od
odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzu,iązane1z przedmiotem
zamówienia,

j) wykonania robót towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do na|eżytegowykonania
przedmiotu zamówienią prowadzonych za zgodą stron wyrłżonąna piśmie; wyra]żonana
piśmiezgoda okeślaóbędzieuzgodniony przez stronytermin zakohczenia rea|izĄi umowy,
przedmiot
2)
zamówienia wykonany zostanie w całościz materiałówdostarczonychprzez wykonawcę,
w dokumentacji,o której mowa w pkt 1, ppkt a ; materiĄ odpowiadać
szczegółowookreś|onych
będą wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowaniaw budownictwie oraz posiadać
będą wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaĘ techniczną które wykonawca dostarczy
na jego wezwanie,
zamawiającemu
3) przedmiotzamówieniawykonanyzostaniew terminie..... dni od dniazawarciaumowy;o gotowości
do protokolarnegoprzekazaniawykonanych robót wykonawca zawiadomi zamawiającegona piśmie
z minimum3-dniowymwyprzedzeniem,
lub częścizamówienia innemupodmiotowi,
4) wykonawcanie możepouńerzyćwykonania całości
przedmiotu
zamawiĄący
zapłaciwykonawcy wynagrodzenieryczałtowe
zamówienia
5) za wykonanie
brutto, odpowiadające cenie okeślonej w ofercie wykonawcy ; ryczałt
w kwocie
zutiązanez wykonaniem przedmiotuzamówienią w tym koszty związane
wsze|kie
koszty
obejmuje
z wykonaniem robót towarzyszącyahlub zamiennycĘ kosay materiałów,o których mowa w pkt 2,
jak również wszelkie należne opłaty i podatki, łącmie z podatkiem VAT ustalonym przez
na kwotę...............
ż. ;
wykonawcę
6) wynagrodzenie' o którym mowa w pkt 5, latne bę&ie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu
zamówienią prze|ewemna wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od
daĘ przedłożeniafaktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru robót,
stwierdzającymich bezusterkowewykonanie ; datąwykonania zobovńązartiapieniężnegojest dzień
dokonaniaprzelewuz rachunkuzamawiającego,
7) wynagrodzeniewykonawcy ulegnie stosownejzmianie w przypadkuwykonania robót powierzonych
zamówieniem odrębnym, wykraczających poza przedmiot zamówienią lub ustawowej zmiany
stawki podatku VAT dokonanej w toku realizacji umowy ; wykonawca wskaże zamawiającemu
kwotę należnegopodatkuVAT w przypadkuustawowejzmiany stawki podatku,
8) wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysfugującej mu od zamawiającego
wierzytelnościpieniężnej,bez zgody zamautiającegowyrażonejna piśmie,
9) wykonawca udziela zamawiającemugwarancji odnośniezastosowaniawłaściwychmateriałóworaf
jakościwykonanych robót ; okres gwarancjiwynosi 36 miesięcy |icząc od dnia podpisaniaprotokołu
odbioru robót, stwierdzającegoich bezusterkowewykonanie,
10)wadyujawnionew okesie gwarancjiwykonawcausuniena swój kosa, w terminiepięciudni od dnia
zgłoszenia; usunięciewad stwierdzonychw okesie gwarancji strony potwierdzaćbędąprotokołem
odbioru robót'
l 1)wykonawcazapłacizamawiĄącemukarę umownąw przypadku :
a) rozvłiązaniaumowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w wysokości 20%
wynagrodzeniaryczałtowegobrutto,o którym mowa w pkt 5,
b) zwłoki w wykonaniu robót objętychumową - w wysokości1%owynagrodzeniaryczałtowego
brutto,o którym mowa w pll 5, zakużdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciuwad stwierdzonychw okesie gwarancji - w wysokościI%owynagrodzenia
ryczałtowegobrutto' o którym mowa w pkt 5' zakuzdy dzień zwłoki,
d) nałożeniana zamawiającegokary pieniężnejz prqczyn leżących po stronie wykonawcy,
wymierzonej przez właściwyorgan - w wysokości200%owszczonej przez zama.wiĄącego
kary, nieza|eżnieod obowiązkuzalaty kary umownej,o kórej mowa w ppkt a-c,
I2)jeż.e|iszkoda wyrządzona zamawiającemuz powodu niewykonania lub nienależytegowykonania
zamówienia przewższy wysokośókary umownej' zamawiającymoże dochodzió od wykonawcy
różnicy pomiędzywysokościąuiszczonej kary umowneja rzeczywiścieponiesionymi stratami,
13)wykonawca odpowiadawobec zamawiającegoi osob trzecich, na zasadachokreślonychprzez
wykonaniaumowy,
Kodeks cywi|ny, za szkody powstałewskutek niewykonanialub niena|eżytego
postanowień
umowy w stosunkudo treści
14)zamawiającyzastrzegasobie możliwośćistotnych zmian
oferty wykonawcy' w szczególnościterminu jej realizacji, w przypadku wystąpienianiekorzystnych

warunków atmosferycznych lub zaistnienia okoliczności organizacyjnych, prawnych,
ekonomicznychlub technicznycĘ niemożliwychdo przewidzeniaw dniu zawarcia umowy,
15)zamawiający możerozvtiązacumowę w trybie natychmiastowymw przypadku rtżącE3onaruszenia
jej postanowieńprzez wykonawcę,w szczególnościpostanowień pkt |-4, nieza|eżnieod obowiązku
zalaty kary umownej' o któĘ mowa w pkt 1l,
16)spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwyrzeczowo Ęd
w KatowicacĘ
17)w sprawachnieuregulowanychumową stosujesię odpowiednieprzepisy ustawy z dnia 7 |ipca 1994r.
Prawo budowlane(Dz.IJ. z2o13r', poz. 1409_tekstjednolityzpóźn. zm.) oraz przęisy Kodeksu
cywilnego.
)(I. INFORMACJE DODATKOWE
I . Targowisko miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ulicy Pukowca 23 jest taxgowiskiem
ogólnodostępnym.Wykonawcy zainteresowanirea|izacjązamówienia mogą w każdymdniu tygodnią
dokonaćoględzin miejsca realizacji zamówienią bez koniecznościuzyskańa zgody zamawiającego.
2. Zamawnjącyzastrzegasobie prawo unieważnienianiniejszegopostępowania:
1) bez dokonaniawyboru oferty,
2) bez podarriaprzyczyl unievtażniena.
Informacjęo unieważnieniupostępowaniazamasliającyzamieściniezwłocznena stronie internetowej
zakładu.
3. W sprawachnieuregu|owanychniniejszym ogłoszeniemstosujesię przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Katowice, &tią 2I września20]6r.

Załqcmik:
. wzór oferty

r l,:

zaĘcznik do ogłoszeniao zamówieniu- robotybudowlane

WZOROFERTY
nazwa ,ykanąircy (fir,na)/ pieczęćadresova vykowvcy
adres iedzifu / adres zanievlunia v przypdku \rykonałłcybędqcegoosobafzyutlą
nr tel/ fam

REGON / MP
g.xpodqczej
nr KR,s/ miejscewisu do ełidencji działalności
intemet httP/ e-rrrlril

O T'E RTA
l.
Nawiązując do ogłoszenia Dyrektora ZakJadu Targowisk Miej skich w Katowicach z dnia
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ofertęna wykonanierobót budow|anych
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w
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o szacunkowejwartośćnie przektaczającejwyrażonejw złotychrównowartościkwoty 30.000 euro.
Szczegołowyzakres robót budowlanych oIaz opis ich wykonania i odbioru określadokumentacja
techniczną o której mowa w dw ogłoszeniu.
2. Wykonanie przedmiotuzamówienia oferujemyna waruŃach określonychw ogloszeniu,zA cer'ę..
zŁ

(wynagrodzenieryczałtovebratto, a' l.wota obejmujqcałłszelkiekosztyzulięane z wyko aniemprzedmiotuzamóvienia,
w |ymkosztyzwiqzanez wykonaniemrobót towanyszqcychlub mmiennych,niezbędnychdo naleĘtego wk)nania
zamówienią,kosztymateridów, jak również wszelkienależneopłaĘi podatki' łącmiez podathem VAT)
.'..'''' ''. zl.)

(słownie''.
J.

Cenąoktórejmowawust.2'obejmujenależnypodatekVATwkwocie..............................

4. Termin wykonania zamówienia odpowiadatreściogłoszenia.

5 . Termin związania ofertą . 30 dni ; bieg terminu alłiązaniaofertą lozpoczyna się wraz z upływem
terminuskładaniaofert, o którym mowa w w ogłoszeniu.
6. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszązobowiązujemy się do podpisania
umowy na waruŃach określonychw ogłoszeniu, w miejscu i terminie wskŁarrym przez
zamawiającego'

miejsce i dąta

in,onq, ąz$i\lą i pdpisy 6ób (osoby)
voli, imieni w,l{.,,avca
uDrąwnionychdo składaniaoświadczeń

zAŁĄczNIKl Do oFERTf:
1) kasztorysofertowy,
2) dokument(dokumenty)potwierdzajqcy należ?tewykananie, w olcresieostatnichpięciu lat pned upływem
terminuskładąniaofert, minimumtąech robót budowlanychodpowiadajqcychswoim rodzajemi wartością
robotom budowlanymstano|giqcJmpnedmiot zamówienia, a jeżeli okres provadzenia działalnościjest
krótszy 'w tym okfesie, poświadczajqcyvykononie robót zgodnie z zasadąmi szfuki budowlanej
i prawidłoweulańczenie (Icopia),
3) oświadczenievllylconawcy,że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamól)ienia, posiada
uprau)nienią budowlane w specjalnościdrogowej, v zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
uprawniajqcedo wykoryuania samodzielnejfunkcji technicmejw budoułnictwie(kopia),
1) opłaeonapolisa / inny dohlment potwierdzajqcy,że wykonavca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności
cwilnej w zalcresieprowadzonejdziałalnościzwiqzanejz przedmiotemzamówienia kapia),
5) akualry odpis z wtaściwegorejestru lub z cehtralnej ewidencji i informacji o działąlnościgospodarczej,
jeżeli ptzepisy wynągajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wstawiony nie wcześniejniż 6 miesięcyprzed
upĘwemterminuskładaniaofert kopia)'
6) aVualne zaświadczenievłaściwegonaczelnilca urzędu skarbowegopotvierdząjące, że wykonawca nie
zalega z opłacaniempodątlcó|l)lub zaświadczenie,
żeuzyslrałprzewidzianeprawem zvolnienie, odroczenie
Iub rozłożenie
na ruty alegĘch płanościlub wstrn1naniew całościwykanąniadecyzji właściv)ego
organu
- wystawionenie wcześniej
niż 3 miesiqceprzed upływemtermimlskładaniaofert (lcopia),
7) aktualne zah|)iadczenie właściwegooddziału 7akładu Ubezpieczeń Społecznychlub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecmego potwierdzajqce, że wylrahawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczeniezdrowotne i społeczne,lub potwierdzenie' że uzysltałprzewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożeniena raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwego
organu - wystawione nie wcześniejniż 3 miesiqce pned upĘwem terminu $kładąniaofert
kap,ą),
8)

e)

* nieootrzebne skreśli ć

