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Zapytanie o cenę 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
 
 

 
Zapytanie dotyczy realizacji zadania pod nazwą:  
Remont garażu wolnostojącego na dziedzińcu zachodnim Zamku Piastowskiego w Legnicy 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 
Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, NIP 8992803047 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
ze zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie 
Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 pkt 
1a PZP.  

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont garażu wolnostojącego na dziedzińcu zachodnim 
Zamku Piastowskiego w Legnicy" obejmujący następujące czynności: 
 rozbiórka pokrycia z papy na dachu, 
 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych na dachu, 
 rozebranie  zasypek z żużlu na dachu, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej 

szerokiej, 
 wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatartych na 

gładko, 
 pokrycie dachu papą termozgrzewalną (dwuwarstwowo), 
 montaż obróbek z papy nawierzchniowej, 
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 montaż rynien i rur spustowych, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej ze szlamu na posadzce, 



  

 
 

 

 wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatką wraz z cokolikami zatartej na gładko gr. 
25mm, 

 malowanie posadzki żywicą epoksydową, 
 wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, 
 wykonanie wentylacji grawitacyjnej, 
 uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 

na ścianach na podłożu z cegły i pustaków, 
 przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, 
 gruntowanie podłoży preparatem gruntującym – ściany i sufit, 
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów, 
 odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
 wykucie z muru ościeżnic istniejących bram garażowych, 
 montaż ościeżnic i bram garażowych. 

Szczegółowy zakres prac zawarty został w załączonym do SIWZ przedmiarze robót 
(załącznik nr 4).  

2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 
3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres wskazany 

w ofercie, jednakże nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy.  

4. Kod główny CPV: 

45000000-7 – roboty budowlane  
 
Kody dodatkowe CPV: 
45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty 
ziemne 
45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

4. Termin i sposób wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 r.  
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt 

umowy).  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki udziału:  

1. Zdolność techniczna lub zawodowa 
1) W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania zamówienia oraz wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jedno zlecenie z zakresu robót budowlanych polegające na 
przebudowie (remoncie) budynku użytkowego o charakterze i stopniu trudności 
wykonania zbliżonych do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. co najmniej:  



  

 
 

 

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego; osoba ta musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (okres 
od dnia uzyskania uprawnień) jako kierownik budowy lub zastępca kierownika 
budowy. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie formułuje warunków. 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posła lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą 
elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Katarzyna Drozdowska, kier. ds. administracyjno-gospodarczych, tel. 501 602 241, 
mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl   

7. Termin związania ofertą  

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia wyznaczonego jako 
dzień składania ofert.  

8. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:  
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych 
w handlu międzynarodowym.  

3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. Na zawartość oferty składają się:  
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego 

9. Miejsce oraz termin składania ofert  

Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
sekretariat@centrumzamek.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczone osobiście na 
adres: 
Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 
59-220 Legnica do dnia 22 listopada 2019 r. do g. 10.00. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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10. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
2. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane ze świadczeniem robót 

budowlanych.  
3. Wykonawca podaje: cenę brutto (wraz z podatkiem VAT), cenę netto (bez podatku VAT), 

oraz wysokość podatku VAT.  
4. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych polskich (z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku).  
5. Przy obliczaniu ceny należy kierować się przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. 
6. Zamawiający informuje, że w rozliczeniach dotyczących przedmiotowego zamówienia nie 

dopuszcza stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

11. Opis kryteriów wyboru ofert 

1. Oceny ofert dokonywała będzie Komisja Przetargowa. Zamawiający zastosuje w celu 
oceny ofert poniższe kryteria: 

a. cena – 80% 
b. okres gwarancji– 20%  

2. Na podstawie kryterium określonego w ust. 1 lit. a Wykonawca może uzyskać 
maksymalnie 80 punktów. 

 
       cena minimalna 

Wartość punktowa ceny=  ----------------------------------- * 80 
       cena oferty badanej 
 
3. Na podstawie kryterium określonego w ust. 1 lit. b Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie 20 punktów (przyjmując 10 punktów procentowych za każdy rok gwarancji 
powyżej 3 lat – łącznie maksymalnie 5 lat).  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów. 

5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą punktację, Zamawiający wybierze spośród 
tych ofert ofertę o najniższej cenie.  

 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony niezwłocznie.  

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:  
1) kopię uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) oraz kopię 

zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, 

2) oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków jako kierownik budowy 
podczas realizacji umowy. 

3.  Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

4. Nieprzekazanie przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie jednoznaczne 
z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

 



  

 
 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. Opis części zamówienia  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

15. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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”, Zleceniodawca informuje, że:  

1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, ul. Zamkowa 1, 59-220 Legnica, email: 
ido@centrumzamek.pl, 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

3. odbiorcami 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”, 

4. 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,  

5. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

6. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
8. na podstawie art. 15 RODO Wykonawcy przysługuje: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
c. 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, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO, 

9. Wykonawcy nie przysługuje: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

 

 



  

 
 

 

16. Wykaz załączników  

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Wzór umowy – załącznik nr 2 

Rzut budynku – załącznik nr 3 

Przedmiar robót – załącznik nr 4 

 

 
 
 

(-) 
Tomasz Szczytyński 

dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr  
w Legnicy 

 

 

 

  



  

 
 

 

Załącznik nr 1  
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 
Warunki ogólne: 
1. Treści niezbędne do opracowania projektów i wykonania grafiki zostaną przekazane 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 
2. Koszty dostawy gotowych materiałów do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
 

1.  Przedmiot 
zamówienia: 

Wykonanie i dostawa tabliczek przydrzwiowych wg projektu 
Zamawiającego 

2.  Opis: Tabliczki przydrzwiowe modułowe z bocznymi panelami mocującymi z 
aluminium szczotkowanego anodowanego o przekroju prostokątnym, 
stałymi panelami z aluminium (zawierającymi logo Zamawiającego oraz 
oznaczenie pomieszczenia) oraz panelami z wymienną treścią lub panelami 
z aluminium ze stałą treścią 

3.  Wymiary: szerokość: 200mm – 230mm 
wysokość panelu stałego A (logo + nr pom.): 50mm – 65mm 
wysokość panelu stałego B (tekst): 50mm – 65mm 
wysokość panelu stałego C (piktogram): 110mm – 130mm 
wysokość panelu wymiennego D: 30mm – 40mm 
wysokość panelu wymiennego E: 50mm – 65mm 
wysokość bocznych paneli mocujących uzależniona od zestawu wg pkt. 5 

4.  Przykładowa 
wizualizacja: 

 
5.  Ilość: AE *1 szt. 



  

 
 

 

AEEE *1 szt. 
AEEEE *2 szt. 
AEEEEE *4 szt. 
AEEEEEE *1 szt. 
AB *5 szt. 
AC *4 szt. 
ABE *1 szt. 
ABEE *2 szt. 
ABDDD *1 szt. 
ABD *1 szt. 
ABDD *1 szt. 

6.  Treść paneli 
stałych: 

 panel stały A: logo Zamawiającego wg dostarczonego wzoru, nr 
pomieszczenia wg wykazu (czcionka D-DIN 81pt.): 
A.005 
A.015 
A.100 
B.102 – 316 
A.102 
A.103 
A.104 
A.105 
A106 
A.107 
A.107a 
A.108 
A.109 
A.110 
A.111 
A.112 
C.113 
C.114 
C.115 
C.117 
C.118 
A.200 
A.203 
A.204 

 panel stały B: nazwa pomieszczenia wg dostarczonego wykazu 
(czcionka Lato pogrubiona 47pt.): 
portiernia 
miejsca noclegowe 
sala informatyczna 
sala konferencyjna 
pokój nauczycielski 
pokój nauczycielski 
pomieszczenie socjalne 
sekretariat 
administracja 
księgowość 
aula 
 
 

 panel stały C: piktogram wg dostarczonego wzoru: 



  

 
 

 

 
 
 
3 szt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 szt. 
 
 
 

 
7.  Okres 

gwarancji: 
24 miesiące 

8.  Miejsce 
dostawy: 

do siedziby Zamawiającego 

 


