Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021 z dn.04.01.2021 r.

………………………..

Bodzentyn, dnia 01.07.2021 r.

Znak sprawy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
………………………………………………….
(nazwa i adres potencjalnego oferenta)

………………………………………………….*
ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM*
(*- niepotrzebne skreślić)

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków gospodarczych, usytuowanych:
a) w miejscowości Klonów 63 na dz. nr ewid. 581, obręb 0004 Klonów
b) w miejscowości Trzcianka 36 dz. nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.
Rozbiórka zostanie wykonana na

podstawie

zgłoszenia

w

Starostwie

Powiatowym

w

Kielcach

z

dnia

11.05.2021 r. oraz do Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej z dnia 10.05.2021 r., do których organy nie
wniosły sprzeciwu.
Zakres robót:
Wykonawca

robót rozbiórkowych zobowiązany

będzie

do wykonywania prac

zgodnie

z obowiązującymi

przepisami tj.
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 z 2004 r. poz. 649)
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Przed przystąpieniem do rozbiórki teren w otoczeniu budynku należy ogrodzić oraz oznakować tablicami
ostrzegawczymi.
Budynki gospodarcze należy rozebrać wraz z fundamentami, posadzkami oraz wszystkimi pozostałymi elementami tj.
instalacja

odgromowa nadziemna, podziemna, elektryczna itp. oraz inne napotkane w trakcie robót

a niezaewidencjonowane. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy instalacje są odłączone od
zewnętrznych sieci zasilających. Jeżeli nie, to odłączenie wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym wolno
dokonać jedynie w obecności przedstawicieli zarządzających tymi urządzeniami. Materiały

z

rozbiórki

należy

wywieźć na wysypisko śmieci w celu utylizacji, elementy budynku nadające się do recyklingu należy wywieźć do
stosownego punktu skupu, bądź Wykonawca sam zadecyduje o sposobie zagospodarowania, za wyjątkiem azbestu
i innych materiałów niebezpiecznych. Ubytki gruntu powstałe po rozbiórce należy uzupełnić piaskiem do

poziomu 20 cm poniżej istniejącego terenu. Pozostałą warstwę należy wypełnić ziemią i wyrównać do istniejącego
poziomu gruntu. Ogrodzenie ustawione na okres rozbiórki należy rozebrać i wywieźć, teren działek uporządkować.
Odpady zawierające azbest należy pakować w folie o grubości min. 0,2 mm i umieścić na paletach. Po zakończeniu
rozbiórki materiały niebezpieczne przekazać do zakładu utylizacji za potwierdzeniem – karta utylizacji materiałów
niebezpiecznych, które należy przekazać Zleceniodawcy.
Zamówienie obejmuje również wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z przekazaniem jej do
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Skarżysku - Kamiennej , wykonanej przez osobę wykonującą
samodzielną funkcję w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Jeden

egzemplarz

inwentaryzacji

powykonawczej

z

potwierdzeniem

przekazania

do

ww. wydziału należy

przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane

przez

okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem rozbiórki oraz
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zostanie obciążony
kosztami napraw uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac.
Kolejność prac rozbiórkowych:
- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,
- rozebranie ścian działowych,
- rozbieranie ścian zewnętrznych,
- rozbiórka posadzek,
- rozbiórka elementów posadowienia obiektów na podłożu
- wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórki .
Program rozbiórki oraz parametry techniczne wykazane są w zał. nr 1
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
Dysponowanie odpowiednim zapleczem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 tygodni od podpisania umowy
z Zamawiającym.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium
w następujących proporcjach*.
(niepotrzebne skreślić)
5. Sposób obliczenia ilości punktów:-Cena 100%
6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Aneta Czyż – starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538 559 111
(imię, nazwisko, stanowisko, tel./fax)
7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 15.07.2021 r. godzina 12.00
8. Ofertę można:
 Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski
ul. Suchedniowska 4.
 przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 przesłać faxem na nr 41 311 51 06.

Park

Narodowy, 26-010

Bodzentyn,

 dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze
zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.
Zastępca dyrektora
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
/podpis na oryginale/

