
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

 
 
 
 
 

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  
 
 

Ogłasza zapytanie ofertowe na: 
  

„Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry 
Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia 

• Formularz ofertowy.  

• Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 

http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf


 

 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego:  
 

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  
Al. Niepodległości 778 

81-805 Sopot 
Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00  

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 
Tel: + 48 694 464 416 
arobak@caritas.gda.pl 

www.caritas.gda.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

• Zapytanie o cenę zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej nr 

13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zamówień w Caritas Archidiecezji 

Gdańskiej. 

 
3. Opis poszczególnych części zamówienia: 

„Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry 
Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,” 
 
Szczegółowy opis: 
 

1.0 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego  
Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum 
Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8a, na działkach nr 1032/5; 1032/10; 
1032/7 Obr. 18 Rumia 
 

2.0 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania   
Teren inwestycji to istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany  
przy ul. Lucjana Gierosa 8a w Rumi. 
Istniejące zagospodarowanie to budynek Centrum Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny, brukowany 
podjazd. Pozostały teren stanowi zieleń w części trawnik w części nasadzenia ozdobne. 
Na terenie działki znajdują się przyłącza i wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna. 
Działka ma obsługę komunikacyjną przylegająca ulicą Lucjana Gierosa.  
W obrębie inwestycji nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 
 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektuje się zewnętrzną i wewnętrzną instalacja gazową 
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

• nie dotyczy  
układ komunikacyjny 

• dojazd i dojście istniejące z ul. Lucjana Gierosa 

• plac postojowy istniejący 
sposób dostępu do drogi publicznej: 

• istniejącym zjazdem z ul. Lucjana Gierosa 
parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
projektuje się zewnętrzną instalację gazową .  

mailto:arobak@caritas.gda.pl
http://www.caritas.gda.pl/


 

 

ukształtowanie terenu i układ zieleni 
W istniejącym ukształtowaniu terenu nie projektuje się zmian.  

4.0 Informacje i dane 
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających  
z MPZP 
- nie dotyczy 
b) o formie ochrony konserwatorskiej dla terenu objętego projektowaniem 
- nie dotyczy  
c) określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego  
- nie dotyczy 
d) o charakterze, cechach i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
Wycinki drzew się nie planuje. 
Nie planuje się zmian w istniejącej rzeźbie terenu.  

5.0 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Budynek Centrum Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny 
Budynek nie wymaga doprowadzania drogi pożarowej. Dojazd do budynku drogą  
o szerokości 4m o parametrach technicznych odpowiadających wymaganiom drogi pożarowej, połączona  
z drogą pożarową ul. Lucjana Gierosa. 

6.0 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub 
robót budowlanych  
- nie dotyczy  

7.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu  
Wskazanie przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia oddziaływania obiektu: 
ustawa prawo budowlane rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami 
Informuję, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany tj. na działkach nr 1032/5; 1032/10; 1032/7 Obr. 18 Rumia 

8.0 Informacje o inwestycji 
Działki nr 1032/5; 1032/10; 1032/7 Obr. 18 Rumia zlokalizowane w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8a nie są 
wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Działki nr 1032/5; 1032/10; 1032/7 Obr. 18 Rumia zlokalizowane w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa nie znajdują 
się w granicach terenu górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 
Projektowana instalacja gazowa spełnia normy odrębne w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej  
i sanitarnohigieniczne. Projektowane prace nie powodują negatywnego wpływu na stan środowiska,  
a w znacznym stopniu podnoszą jakość warunków użytkowania. Materiały użyte do realizacji posiadają 
stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.   
Projektowane prace spełniają wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.  
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie występuje konieczność 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. - 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr 1032/5 Obr. Rumia 18 należącą do Inwestora. 

9.0 Zewnętrzna instalacja gazowa 
Projekt przyłącza gazu kończy się na kurku głównym na elewacji budynku w szafce gazowej  
o wymiarach 600x600x250 w której umieścić:  

• zawór główny gazu Z1, kulowy 15 szt1,  

• po stronie gazowni gazomierz G miechowy typ G4 o max. obciążeniu Qmax = 6 m3/h (Dn 32 mm) wg 
ZN- 92/M-54832/02 szt1 , montaż na belce przyłączeniowej L=130mm 



 

 

• reduktor o przepustowości 10 m3/h 
Wysokość montażu szafki gazowej nad terenem z uwagi na potrzebę stałej drożności dolnych otworów 
wentylacyjnych szafki gazowej wykonać wg. normatywnej grubości warstwy śniegowej wg z PN-SO/B-02010 
- 0,29 m. W odległości 1,5 m za rozpatrywanym punktem redukcyjno - pomiarowym wykonać przejście z rur 
stalowych na rury PE za pomocą połączenia adaptacyjnego rurowego Stal/PE Ar50/63. 
 

 

9.1 Rurociąg zewnętrznej instalacji gazowej.  
 

Rury PE układane na głębokości 1,1 m, łączyć doczołowo. Przejście z rur PE na rury stalowe wykonać za 
pomocą połączenia adaptacyjnego rurowego Ar50/63. 
Zaprojektowano zewnętrzną instalację gazową n/c, z rur polietylenowych wg. katalogu „Wavin Metalplast-Buk” 

o 63 mm o symbolu PN-2,5 i powinny odpowiadać klasie PE SDR-11 szereg 1,0 MPa wg. BN-74/6366-06. 
Wskaźnik płynięcia powinien być zawarty  
w grupie 010:MFJ 190/5=0,7-1,3 g/10 min. Rury powinny być wykonane z materiału nazwanego handlowo 
„polietylenem o dużej gęstości” i oznaczone PEdg; PEhg; PEHD.wg. BN-74/6366-03.  
Projektowaną instalację n/c pomiędzy punktem pomiarowym a odcinkiem 1,5m projektowanej zewnętrznej 

instalacji gazowej wykonać z rur stalowych 50mm wg PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe 
dla mediów palnych- Rury o klasie B, izolowanych powłoką z polietylenu wytłaczanego - wzmocnioną N-v wg 
DIN30670, łączonych przez spawanie, zg. z Dziennikiem Ustaw Nr 97 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 30.07.2001r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz 
obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i branżowymi. Do izolacji spawów i armatury 
zastosować zestaw z taśm polietylenowych nakładanych na zimno w klasie „C”. Ochrona antykorozyjna wg. 
Zarządzenia Nr 6/96 z 12.04.96 POZG. 

Rury stalowe wykonać wg PN-EN 10208-2+AC:1999, rury stalowe przewodowe dla mediów palnych- 
Rury o klasie B, izolowanych powłoką z polietylenu wytłaczanego - wzmocnioną N-v wg DIN30670, łączonych 
przez spawanie, zg z Dziennikiem Ustaw Nr 97 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r w 
sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz obowiązującymi w tym 
zakresie normami państwowymi i branżowymi. Do izolacji spawów i armatury zastosować zestaw z taśm 
polietylenowych nakładanych na zimno w klasie „C”. Przewody stalowe montowane nad ziemią dodatkowo 
izolowane powłoką antykorozyjną-żółta farba antykorozyjna bądź taśmami poliken odpornymi na 
promieniowanie słoneczne, łączonych przez spawanie, zg. z Zarządz. Min. Przem. nr.47 z dn.09.05.1989 r i z 
dn.24.06.1989 r.  raz obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i branżowymi. Rury muszą 
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” i oznaczone znakiem zgodnie z Dz. U. nr 55/94 z 
uzupełnieniem MP 22/97.Rurociąg układać na podsypce piaskowej 10 cm. Na zmontowanym rurociągu 
wykonać obsypkę piaskową 10 cm nad rurę. Na wysokości 30 cm nad rurociągiem ułożyć żółtą taśmę 
ostrzegawczą. Przy instalacji ułożyć drut sygnalizacyjny DY 1,5 mm2 jednym końcem połączony z gazociągiem 
ulicznym a drugim końcem podłączony do zacisku na rurze osłonowej Ros.  
W odległości 1,5 m od projektowanego budynku wykonać przejście z rur PE na rury stalowe za pomocą 
połączenia adaptacyjnego rurowego A50/63. 
 

9.2. Rury ochronne 
 Skrzyżowanie projektowanej instalacji gazowej z sieciami cieplnymi wymaga zabezpieczenia rury 

gazowej rurą ochronną. Projektuje się rurę ochronną  110 mmPVC l=7,0m  
Przewód gazowy zlokalizowany wewnątrz rury ochronnej ułożyć mimośrodowo. Końce rury ochronnej 
uszczelnić pianką poliuretanową. Wszystkie skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi wykonać 
zg z PN-91/M-34501. 

 



 

 

10.0 Wewnętrzna instalacja gazowa 
Projektowaną wewnętrzną instalację gazu wykonać z rur stalowych 40; 20; 16mm stalowych czarnych b/s 
wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze i urządzeniach gazowych.  
Połączenia gwintowane należy uszczelniać np. taśmą teflonową. Instalację gazową prowadzić po wierzchu 
ścian, stosując mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejściach przez ściany stosować stalowe 
tuleje ochronne. Instalację prowadzić powyżej przewodów elektrycznych. Na odcinkach poziomych instalacji 
zachować minimalny spadek 0,4% w kierunku urządzeń gazowych.  
Przed i kuchenkami gazowymi w miejscu łatwo dostępnym należy zamontować kurek odcinający /zawór 
kulowy/ posiadający atest IGNiG w Krakowie.  
 Kuchenki gazowe powinny posiadać oznaczenie znakiem jakości i bezpieczeństwa na podstawie 
Zarządzenia z dnia 20 maja 1994roku[M.P. nr 39, poz.335; zmiana M.P. nr 60 poz.535] zawierającego wykaz 
wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania  do certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B” i oznaczania tym 
znakiem.  
Instalacje gazową należy po wykonaniu próby szczelności pokryć powłoką antykorozyjną.  
W pomieszczeniach kuchni należy zapewnić dwukrotną wentylację grawitacyjną.  W tym celu zaprojektowano 
wywiew za pomocą istniejącego kanału wentylacyjnego 14x14cm a nawiew w sposób niezorganizowany 
poprzez otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach wejściowych do kotłowni. 
Do kuchenek należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza potrzebnego do spalania gazu. .   
Pomieszczenia w których montowane będą urządzenia gazowe muszą odpowiadać wymaganiom w zakresie 
kanałów nawiewno-wywiewnych i spalinowych, uzgodnionych 
i odebranych przez Urząd Kominiarski. Kocioł c.o. z instalacją gazową należy połączyć na sztywno. Instalacja 
gazowa musi być wykonana przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, a odbiory wykonane z 
udziałem służb OPZG. 
/Instalowanie gazomierza i późniejsze napełnianie instalacji gazem należy do obowiązków dostawcy gazu. 
Przejście gazociągu przez ścianę zew. budynku musi być zabezpieczone rurą ochronną i wykonane zg z BN-
82/8976-50/. 
Gaz będzie użytkowany dla potrzeb socjalnych tj. przygotowywanie potraw. 
Przewody gazowe należy wykonać z rur stalowych czarnych instalacji zg  z PN-84/H-74200. Przewody należy 
łączyć za pomocą spawania. Należy je prowadzić na powierzchni ścian w odl. 2 cm od tynku. Przy przejściach 
przez przegrodę budowlaną /strop, ściany/ przewody gazowe należy prowadzić w rurach ochronnych zg z 
postanowieniami ww. normy branżowej. 
 

Odległości przewodów gazowych od: 
  -  poziomych przewodów c.o.                                            13 cm 
  -  od równoległych pionowych przewodów  
     wod-kan, c.o.                                                                   10 cm 
  -  od nieuszczelnionych puszek instal.elektr.                     10 cm 
  -  od urządzeń elektrycznych                                              60 cm 
 

Próbę szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod 
ciśnieniem 50 kPa /0,5 KG/cm2, utrzymując je przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności 
niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować 
bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, lecz po okresie, gdy urządzenie do 
pomiaru będzie wskazywało stabilność ciśnienia. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do 
uruchomienia, jeżeli podczas próby nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. 
Uwaga: trzykrotna próba negatywna kwalifikuje instalację do rozebrania i powtórnego jej wykonania.  
Do wykonania próby stosować manometr tarczowy precyzyjny lub manometr samorejestrujący ciśnienie  
z zapisem taśmowym o zakresie 0-0,6 Mpa, manometr użyty do próby winien posiadać aktualną legalizację 
Urzędu Jakości i Miar. 
Wykres i protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej i 
odbiorowej. 



 

 

Próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadza wykonawca w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. 
Po pozytywnej próbie następuje spisanie protokołu odbioru instalacji gazowej. Po pozytywnej próbie 
następuje spisanie protokół odbioru instalacji gazowej.  
 

11.0 Instalacja elektryczna 
Projektowane kuchenki gazowe zasilić w energię elektryczną z najbliższego punktu poboru. Kuchenki 
przystosowane są do zasilania z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu znamionowym 220/230V 
/50 Hz, jako urządzenie klasy pierwszej musi być podłączony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym, 
zgodnie z PN-E-05009. Bolec ochronny musi być skutecznie zerowany, a w przypadku instalacji elektrycznej 
zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowoprądowym musi być skutecznie uziemiony, jeżeli gniazdko sieciowe 
jest zasilane przewodem dwużyłowym. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez firmę do tego 
uprawnioną, a materiał użyty do jej wykonania musi posiadać odpowiednie atesty. 

  

12.0 Uwagi 
Odbiór instalacji wykonać zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego może nastąpić po dokonaniu próby 
szczelności oraz pracy jak również po trzykrotnym płukaniu instalacji z szybkością przepływu wody płuczącej 
dwukrotnie większej od prędkości eksploatacyjnej i dokonaniu wpisu o tej czynności w dzienniku budowy. 
Objęte niniejszym projektem instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Cz.II - instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem. 
 

13.0 Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
Opracowując plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy przestrzegać: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r  w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 
2003r poz.1126/ 

• Prawo budowlane/Dz. U. z 2000r Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r   sprawie  
            bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. /Dz.    
            U. Nr47 z 2003r/ 

• Wytyczne producentów rur i armatury 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tom I cz. I Tom II 

• Obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany do 
opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia  
z nim pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

• Projektowane instalacja gazowa leży w bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia   i obiektów. 
Jeśli przy budowie tej instalacji zachowane będą warunki techniczne wykonania   i odbioru robót oraz 
zasady BHP. przewidywane zagrożenia nie wystąpią.  

• Szczególnej ostrożności wymaga prowadzenie prac spawalniczych /elektrycznych i gazowych/, oraz 
używania palnika propan-butan. Prace spawalnicze należy prowadzić w zespołach minimum dwu 
osobowych. 

• Sprzęt spawalniczy oraz butle należy każdorazowo po zakończeniu prac wywieźć z placu budowy.  W 
miejscach braku możliwości dojazdu samochodów musi być zabezpieczony sprzęt ewakuacyjny dla 
zachowania podstawowych warunków bhp.  

W planie należy uwzględnić również: 

• montaż /dźwigiem/, komina  



 

 

• roboty montażowe komina na wysokości do 10m 

• montaż rusztowań i roboty na rusztowaniach do wysokości 10m 

• montaż instalacji gazowej w kotłowni 

• montaż kotła 

• nie przewiduje się prowadzenia robót, w których występują działania substancji chemicznych lub 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

• nie przewiduje się prowadzenia robót stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym 

• nie przewiduje się prowadzenia robót w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych 

• nie występują roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników 

• nie występują roboty prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Ww. osoby winne być wyposażone w środki łączności gwarantujące natychmiastową łączność z 

• policja 

• straż pożarna 

• pogotowie ratunkowe. 
 

14.0 Uwagi dla wykonawcy: 
• Należy bezwzględnie przestrzegać uzgodnień wynikających z ustaleń z poszczególnymi jednostkami 

i instytucjami. 

• W trakcie prowadzenia należy przestrzegać przepisów BHP. 

• W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonać ręcznie, a poza najbliższym 
sąsiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyżowań roboty ziemne można wykonać w sposób 
mechaniczny. 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym. 

• Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak również jej odbiegająca lokalizacja od pokazanej w 
niniejszym opracowaniu należy zabezpieczyć przy założeniu że jest czynna  i powiadomić inspektora 
nadzoru. 

• W rejonie zbliżeń wykopu z istniejącymi w terenie słupami energetycznymi i telefonicznymi należy je 
zabezpieczyć odciągami 

• Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych cz. II –roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych 

• Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem 

• Zał. PZT 

• Zamawiający umożliwia wizję lokalną w godzinach pracy placówki, tj. od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 16.00 

 
4. Termin wykonania zamówienia: 
 
• Zakończenie prac 30.09.2022 r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.  

 
a) Złożenie oferty na formularzu ofertowym. 

 
6. Wykluczenie z postępowania: 
 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy 



 

 

złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z 

określonym w zapytaniu wzorem. 

b) ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie  spełnia”.  

c) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków 

udziału.  

 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia: 
 

a) Formularz ofertowy: 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. 

c) Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia  

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

 
a) Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują drogą pisemną/e-mailem.  

b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie i odeśle je do 

pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej. 

c) Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:  

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ  

Al. Niepodległości 778 

81-805 Sopot 

Lub 

arobak@caritas.gda.pl 

 

Każdorazowo powołując się na postępowanie treści: „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej 
dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,” 

 

 
d) Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Agnieszka 

Robak) e-mail: a.robak@caritas.gda.pl 

 
9. Wymagania dotyczące wadium: 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
10. Termin związania ofertą : 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

mailto:a.robak@caritas.gda.pl


 

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert : 
 

a) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści. 

b) Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego 

wzorami: 

a) wypełniony formularz ofertowy, zał. 1 

b) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, zał. 2 

c) Szczegółowych zasad gwarancji i serwisu, 

d) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.  

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 
 

a) Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na 

adres: 

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP 
Al. Niepodległości 778 

81-805 Sopot 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo 

wolnych od pracy) 
lub 

e-mail: arobak@caritas.gda.pl 
„Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry 
Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,” 

 
b) Termin złożenia oferty: do 2.09.2022. do godz. 14.00.  Liczy się data i godzina dostarczenia/wysłania 

w formie elektronicznej, oferty do zamawiającego. 

c) Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Al. Niepodległości 778, 81-805 

Sopot. 

d) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

a) Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich, 

z wyodrębnieniem ceny netto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z 

formularzem ofertowym.  

b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

c) Powinna uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.  

d) Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich 

okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.  

e) Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.  

 
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 



 

 

a) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:  

   

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium 

1. Cena 100 % 

 
b) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium 

według następujących zasad:  

 cena: 
 
        cena brutto oferty najniższej  
  -------------------------------------------                     x 100 punktów = punktowy wynik oferty  
         cena brutto oferty ocenianej  
 
zgodność z opisem: ilość zgodnych punktów z specyfikacji / ilość punktów specyfikacji. 
 

c) Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów 

uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę punktów. 

 
d) Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną 

kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim 

nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy: 
 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawców wyborze najkorzystniejszej oferty.  

b) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,  

c) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

d) Zapłata będzie przekazana na konto wybranego Wykonawcy. 

e) Zakup zostanie dokonany po wyborze i przekazaniu informacji do Wykonawcy. 

 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.  
 
17. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia: 
 

Zamawiający przewiduje zmiany warunków podpisanej umowy. 
  
18. Informację o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 



 

 

podobnych usług, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone : 
 

Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień. 
 
19. Załączniki: 
 

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
1) Formularz ofertowy.  
2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  



 

 

Zał. 1 
 

 
 
(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data 
 
 
 

Zamawiający 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,  

al. Niepodległości 778,  

Sopot 81-805 

Formularz Oferty 

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy  

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy:  

E-mail  

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Przystępując do prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej postępowania na: 

” Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry 
Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,” 
 

 

1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 

cenę netto:   ………………………………..zł 

podatek VAT   ………………………………..zł 

cenę brutto:   ………………………………..zł 

 



 

 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia  

5. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się  

do podpisania umowy.  

6. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję): 

 Oświadczam, że jestem/jesteśmy mikro/małym/średnim* dużym* przedsiębiorstwem  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).  

8. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie: ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Zgodnie z art. 462b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję/my, że:  

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców 

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia * 

10. Wskazuję adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są 

oświadczenia lub dokumenty: KRS/CEIDG www.…………………….…………………….. 

(dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) Zał. 1, oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek 

wykluczenia z postępowania oraz informacją dot. braku powiązań kapitałowych. 

2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………....     …..…………………………………………….. 

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Zał.2  

 

Zamawiający 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,  

al. Niepodległości 778,  

Sopot 81-805 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

……………………….............................................................................................................................................

.......…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….............................................................................................................................................

.......……………………………………………………………………………………………………… 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji 
gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,” 
 

Ja/my, niżej podpisany/i oświadczam/y, że 1: 

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania 

 

 

Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  ustawy Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością w oparciu o art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………..... 

 

 
1 Należy zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y. Jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wówczas zaznacza 

odpowiednie kwadraty. 

 

 



 

 

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo 2 z Zamawiającym 

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania 

ofert i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych potwierdzam 

własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

 

 

…………………………………….., dnia ...................................... r. 

 

 

........................................................... 

Czytelny podpis (lub podpis nieczytelny 

wraz z pieczątką imienną) osób 

wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w 

obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 
2Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 


