
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Zamawiający:   
Powiat Dębicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 
NIP 8722128819 , REGON  :   851660536 
 
Adres do korespondencji:   
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy  ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 
tel.   14 680 31 55,      fax :  14 680 31 55,     e-mail : zdp@rde.pl 
 
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych: 
http://www.zdp.rde.pl    , tablica ogłoszeń w  siedzibie zamawiającego . 
Godziny pracy: poniedziałek- piątek  godz. 7: 00 – 15:00,  
 

1. Nazwa zadania :   
 „Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy”. 
2. Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 
 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 
Zapytanie ofertowe 

 

4. Możliwości składania ofert częściowych: 
Brak możliwości składnia ofert częściowych 
 

5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej 
a. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
b. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 

zleceniobiorcy oraz opis: propozycja cenowa na zadanie pn.  
„Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy”. 

c. ceny w niej mają być podane cyfrowo i słownie , 
d. ma być napisana w języku polskim , czytelną i trwałą techniką, 
e. możliwe jest przesłanie oferty podpisanej elektronicznie (z podpisem 
kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym) na adres zamowienia@rde.pl. 
 

6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 
a. formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru, 
b. wypełniony i zaparafowany wzór umowy. 

 
7. Termin realizacji zamówienia: 

30 dni od daty podpisania umowy 
 
8. Termin związania ofertą: 

a. Termin związania ofertą wynosi 30 dni,  (lub 30 dni od daty ostatecznego terminu 
składania ofert, w przypadku jego przedłużenia).       

b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
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9. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia 
a) cena - 60 pkt 
b) okres gwarancji: 
- 36 miesięcy  – 0 pkt.; 
- 37 - 47 miesięcy  – 10 pkt.; 
- 48 - 59 miesięcy  – 20 pkt.; 
- 60 miesięcy i więcej – 40 pkt. 
 

10. Gwarancja : 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na materiał i jakość prac wykonanych  
w ramach Przedmiotu umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru prac. 
 

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów-; 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej-; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
- osób: 
osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy (1 osoba) uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 
- wykonawcy: 
poświadczenie wykonania okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 
20 000 zł brutto, którego przedmiotem był remont bądź przebudowa chodnika. 
 

12. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

500,00 zł  (słownie: pięćset złotych 00/100 złotych); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO BP 44 1020 4391 
0000 6102 0200 5072 z dopiskiem " Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R 
ul. Jana Pawła II w Dębicy”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy – w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 



6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

7. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia  
w pieniądzu kwotę oznaczoną w punkcie 1 - wpłaca się przelewem na konto 
Zamawiającego: PKO BP 44 1020 4391 0000 6102 0200 5072 – dowód wpłaty należy 
opisać: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ramach zamówienia pn.: 
„Remont chodnika w ciągu rogi powiatowej na 1294R ul. Jana Pawła II w Dębicy” 

 

13. Miejsce i termin składania ofert: 
a. Termin składania ofert upływa dnia : 15.11.2021 r. do godz. 14:00 
b. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, - pokój nr 533. 
 

14. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 
Pan Monika Krajewska – sprawy merytoryczne,  tel. 14 680 31 56 
Pan Wojciech Zboch – sprawy formalne,               tel. 14 680 31 56 

 

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą  
„ Prawo Zamówień Publicznych” art. 2 pkt 1 i REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 ZŁOTYCH  na 2021 rok, 
ogłoszone na w-w stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zamawiającego. 
 

16. Załączniki:  

 Nr 1 - Wzór Umowy – (WU) 

 Nr 2 - Opis Przedmiot Zamówienia – (OPZ) 

 Nr 3 – Dokumentacja techniczna 

 Nr 4 - Formularz ofertowy 
 
 

Zatwierdził 
Tomasz Pyzia 

Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 

w Dębicy 
/-podpisano elektronicznie/ 
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