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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie remontu muru oporowego wzdłuż ul. Karkonoskiej (na wysokości budynku przy 

ul. Na Śnieżkę 2) – dz. nr 3/2 obręb 0001 Karpacz. 

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych 

130.000,00 złotych netto – postępowanie zwolnione ze stosowania ustawy Pzp.  

Jest to rozeznanie cenowe w celu badania rynku. Zamawiający informuje, że może nie zawrzeć umowy.  

Zamawiający: 

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza 

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 

tel. kancelaria: 75 76 19 150;  

tel. referat IGN: 75 76 19 662 

ZAPRASZA do składania ofert na wykonanie remontu muru oporowego wzdłuż ul. Karkonoskiej 

(na wysokości budynku przy ul. Na Śnieżkę 2) – dz. nr 3/2 obręb 0001 Karpacz. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Zakres prac do wykonania: 

1) remont istniejącego muru oporowego na długości 100 mb (wysokość od 10 cm do 200 cm): 

czyszczenie strumieniowe, wykucie luźnych spoin, uzupełnienie ubytków, spoinowanie 

zaprawą cementową; 

2) rozbiórka uszkodzonego i wykonanie  nowego muru oporowego na długości 30 mb (wysokość 

70 cm). Rozebranie nawierzchni chodnika, na wysokości uszkodzenia, odbudowanie 

podbudowy i ułożenie chodnika wraz z obrzeżami – ok. 40 m2. 

3) wycięcie istniejącej bariery, utylizacja, zakup i montaż nowej bariery – na długości  130 mb. 

Bariera nowa: bariera chodnikowa U-11a, z pionowymi szczeblinkami (200 x 150 (110) cm, 

rura fi 60,3/ 48,3), ocynk ogniowy, sposób montażu: wbetonowanie. 

4) skucie czapy betonowej i wykonanie nowej wylewki betonowej z betonu (B30) na długości 130 

mb. 

5) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - uzyskania 

opinii zarządcy drogi, uzyskania zatwierdzenia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze i 

zgłoszenia wprowadzenia organizacji ruchu; Zamawiający wymaga wprowadzenia ruchu 

wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.  

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty. 

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego, podczas wykonywania remontu.  

II. Termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2023 r. 

III. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte  w umowie: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów; 
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2) dysponowania niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy sprzętem ; 

3) skierowania do prowadzenia robót następujących osób: 

- kierownika robót drogowych – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

drogowej, co najmniej w ograniczonym zakresie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Rozporządzenie Dz. U. z 

2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272 ze zm.), 

- pracownika przeszkolonego w zakresie kierowania ruchem drogowym posiadającego 

uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U.2016, poz. 

143).  

4) zgłoszenia Zamawiającemu przystąpienia do prac minimum 3 dni przed rozpoczęciem oraz do 

informowania na bieżąco Zamawiającego o stanie wykonywanych prac; 

5) utylizowania odpadów powstałych przy realizacji umowy na koszt Wykonawcy; 

6) pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

powstałe w wyniku nienależytego wykonania obowiązków określonych umową. 

3. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową za całkowicie  

zakończone zadanie. Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT przelewem w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT do kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu. 

Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w płatności faktury Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki 

ustawowe od wartości faktury za czas opóźnienia. 

7. Strony postanawiają, iż cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga 

dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki. 

9. Niezależnie od kary umownej Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu 

odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Kodeksie cywilnym. 

10. Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wyrządzonej na skutek 
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niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Kodeksie cywilnym. 

11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego 

zadania. 

12. W okresie gwarancyjnym przewiduje się przeglądy wykonanych prac. Ewentualne stwierdzone 

usterki powinny być usunięte przez Wykonawcę w terminie jednego miesiąca od spisania protokołu z 

przeglądu gwarancyjnego. 

13. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokona z udziałem Wykonawcy odbioru 

pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół , który podpisują strony umowy. 

14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy pod warunkiem, że posiada 

on kwalifikacje do ich wykonania. 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie ceny 

ofertowej – 100%. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę. 

W sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może nie zawrzeć 

umowy.  

V. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest: 

Bożena Filipiak-Gudzowska – inspektor ds. nadzoru nad utrzymaniem dróg 

Tel.: 75 76 19 662, bozena.filipiak-gudzowska@karpacz.eu 

 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących 

złożonych ofert. 

VI. Termin składania ofert: do dnia 6 marca 2023 r. do godz. 10:00.  

 

                                                                                                                Burmistrz Karpacza  

                                                                                                                 Radosław Jęcek  
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