Sprawa nr: O1.N4.362.46.2021

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddział Włocławski, Rejon Dróg Wojewódzkich
we Włocławku,
ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
Tel. 54 231 25 95
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160
II. Przedmiot zamówienia:
„Remont dachu biurowca baza Rumiankowo i remont dachu na 3 garażach”

III. Zakres:
2.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Szczegółowej charakterystyce
przedmiotu zamówienia:
Zakres remontu 3 budynków garażowych Rumiankowo:
- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku
- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne dachu i ogniomuru
- Malowanie dachu i ogniomuru
- Naprawa i uszczelnianie gąsiora – uszczelnianie pianką i silikonem oraz wymiana wkrętów
typu Farmer
- montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 130 mm – montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej
- Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm – montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej
- Obróbki blacharskie pas nadrynnowy
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu do 25 cm – ogniomur
- Montaż płyt OSB
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu do 25 cm – pas nadrynnowy
- Dwukrotne malowanie obróbek blacharskich,
- Wymiana obróbek blacharskich na wieńcu oraz szczytach dachu wokół budynku
- Naprawa daszku na budynku: tynkowanie + wymiana obróbek blacharskich na nowe –
- tynkowanie muru nad daszkiem
- Skucie tynków cementowo-wapiennych
- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
- Przyklejanie warstwy siatki na kominach
- Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego- ściany płaskie
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.
wraz z utylizacją
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową
- Dwukrotne malowanie obróbek blacharskich,

- Wymiana obróbek blacharskich na wieńcu oraz szczytach dachu wokół budynku
- Naprawa daszku na budynku: tynkowanie + wymiana obróbek blacharskich na nowe –
- tynkowanie muru nad daszkiem
Zakres remontu budynku biurowego Rumiankowo obejmować będzie:
- Renowacja dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową
- Skuwanie tynków cementowo – wapiennych i cementowych
- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
- Przyklejanie warstwy siatki na kominach
- Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ściany płaskie
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.
wraz z utylizacją
- Wymiana obróbki blacharskiej w kalenicy
- Dwukrotnie malowanie powierzchni dachu
- Wymiana pokrycia daszku z płyt azbestowych na blachę trapezową
- Naprawa balkonów obróbek spękań skorodowania 4 szt.,
- Przygotowanie podłoża w 2 salach o łącznej powierzchni - 47 m2 wraz z montażem
wykładziny,
- Przygotowanie podłoża na korytarzu i 8 sztuk stopni schodowych – 31 m2 wraz montażem
wykładziny
IV. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2021r.
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku,
ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
Ofertę wraz z załącznikami można przesłać (w formie skanu uprzednio ręcznie podpisanych
dokumentów lub pliku/plików w formacie *.pdf podpisanych ważnym podpisem
kwalifikowalnym, zaufanym lub osobistym) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl (oraz do wiadomości: m.krolikowska@zdw-bydgoszcz.pl).

V. Osoba prowadząca sprawę:
• w sprawach przedmiotu zamówienia:
Anna Ryniec - Specjalista
• w sprawach procedury:
Małgorzata Królikowska – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
VI. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 r.
VII. Warunki płatności:
1.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia
i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji
polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych robót wraz
z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót.
VII. Inne dane:
1. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny,
którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną
brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym
ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Do oferty należy złożyć:
- Formularz oferty załącznik nr 1,
- Kosztorys ofertowy załącznik nr 2,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Akceptacja wzoru umowy lub oświadczenie o zapoznaniu się z umową załącznik nr 3
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
A) Klauzula informacyjna związana z wprowadzeniem 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”. 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”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu biurowca
baza Rumiankowo i remont dachu na 3 garażach”, numer referencyjny: O1.N4.362.46.2021.
Wskazane postępowanie prowadzone jest w formie zamówienia publicznego wyłączonego spod
stosowania przepisów ustawy Pzp;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora ZDW
w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych
spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Rejony Dróg Wojewódzkich w związku z
gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartości kwoty 130 000 złotych dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w odrębnych przepisach, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
7.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
7.2 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
7.3 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;
7.4 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
8.1 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
8.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8.3 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
B) Obowiązki wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z
RODO.
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO 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. W szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający
z
art.
13
RODO
nie
będzie
miał
zastosowania,
gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide:
art. 13 ust. 4 RODO).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO
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Podpis
Kierownika
Zamawiającego/Kierownika
RDW

Załączniki:
- formularz oferty
- wzór umowy
- Szczegółowa Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia
-kosztorys ofertowy

