
 

 
 

Nr sprawy:  01/ZO/2023 
                                       
              

 

Ogłoszenie o zamówieniu 
 

Którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 złotych, w związku z powyższym nie stosuje 
się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 pkt 1 ust. 1) 

 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie wraz z załącznikami:  
https://ddpswrzostychy.bip.gov.pl/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-od-kwoty-130-

000-zlotych/wykonanie-prac-remontowo-naprawczych-w-ddps-wrzos-w-tychach.html 

 
1. PEŁNA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 

43-100 Tychy 

Ul. Batorego 57 

Tel. 32 227 42 58 

adres e-mail: sekretariat@ddps.tychy.pl  

adres strony internetowej: https://www.ddps.tychy.pl/ 

 

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac remontowo – naprawczych 
w budynku przy ul. Batorego 57, w części zajmowanej przez Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej „Wrzos” w Tychach. 
 
2.2  Zamówienie obejmuje dwa etapy realizacji: 
 

2.2.1 Szczegółowy zakres prac w I etapie obejmuje: 
 

1) prace przygotowawcze w tym: zabezpieczenie powierzchni prowadzących 
do pomieszczenia w których będą prowadzone prace malarskie, 

2) zabezpieczanie mebli, okien, kontaktów, listew i podłóg folią i taśmami przed 
zabrudzeniem, 

3) przygotowanie powierzchni ścian ze szpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem 
ubytków, 

4) usunięcie i ponowne zawieszenie wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach, które 
będą malowane,  

5) dwukrotne malowanie powierzchni: 

a) ścian do wysokości 1,40 m farbą lateksową – kolor farb do uzgodnienia, 

b) powyżej wysokości 1,40 m farbą akrylową – kolor farb do uzgodnienia. 

Łączna powierzchnia ścian w/w pomieszczeń, przeznaczona do malowania wynosi: 373,52 m2 

6) wymianę panelu ogrodzeniowego, wykonanego z drutu stalowego o średnicy 5 mm 
zgrzewanego oporowo w formie kraty o oczku 5x20mm,   

https://ddpswrzostychy.bip.gov.pl/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-od-kwoty-130-000-zlotych/wykonanie-prac-remontowo-naprawczych-w-ddps-wrzos-w-tychach.html
https://ddpswrzostychy.bip.gov.pl/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-od-kwoty-130-000-zlotych/wykonanie-prac-remontowo-naprawczych-w-ddps-wrzos-w-tychach.html
https://www.ddps.tychy.pl/


 

7) prace porządkowe celem przywrócenia pomieszczeń do stanu sprzed remontu, 

8) wywóz i utylizacja odpadów powstałych w czasie realizacji I etapu prac.  

2.2.2   Szczegółowy zakres prac w II etapie obejmuje: 

1) wymianę i montaż klapy prowadzącej do zsypu na żywność wraz z naprawą wlotu do 
zsypu, 

2) pomalowanie i zabezpieczenie ścian zsypu farbą neutralną dla art. spożywczych  

3) wykonanie opaski wokół zsypu na żywność z kostki betonowej szerokości min. 50 cm z 
odpowiednim spadkiem co najmniej 2%, aby woda opadowa była odprowadzona na 
okoliczny trawnik, 

4) montaż odbojnicy o wysokości 600 mm i średnicy nie mniejszej niż 48 mm zlokalizowanej w 
centralnej części wlotu do zsypu na prefabrykowanym fundamencie wkopanym w ziemie, 

5) wywóz i utylizacja odpadów powstałych w czasie realizacji II etapu prac.  

 

2.3  Wykonawca winien, po wcześniejszym kontakcie, dokonać oględzin pomieszczeń celem 

dokonania prawidłowej wyceny kosztów prac remontowo – naprawczych, będących przedmiotem 

niniejszego postępowania. Osoba wyznaczona do kontaktu: Dyrektor Paweł Grosman nr. tel. 

504 977 504  

 
2.4 Wymagania związane z wykonaniem zamówienia 
 

1) Wykonawca wykonywać będzie zamówienie osobiście bez pomocy osób trzecich 

(podwykonawców);  

2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego ze swoich 

pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r.poz.2351 t.j.) i będących własnością Wykonawcy;  

4) Wykonawca obowiązany jest posiadać do wskazanego wyrobu budowlanego certyfikat na 

znak bezpieczeństwa B, wydany przez akredytowaną jednostkę do spraw certyfikacji;  

5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, 

prawem budowlanym i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi oraz warunkami 

technicznymi Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót przy zachowaniu 

szczególnej dbałości o wypełnienie warunków określonych w rozporządzeniach:  

6) Min. Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. 2018.583 t.j.), Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 

2003r. poz. 401).  

7) Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia zabezpieczy i oznakuje dojść oraz 

obejść w obszarze prac remontowo – naprawczych; zapewnienie specjalistycznego 

nadzoru w czasie prowadzenia robót budowlanych; 



 

8) Wywozu i utylizacji lub składowania gruzu i innych odpadów zgodnie z zapisami umowy, 

stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego; 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - celem wykonania etapu I, do 40 dni 

kalendarzowych od podpisania umowy na realizację etapu II.  

Wszystkie prace, o których mowa w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia powinny 

zostać zakończone nie później niż do dnia 23.05.2023 r.  

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

4.1 Wymagane jest należyte wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej 1 zamówienia, będącego przedmiotem jednej umowy,  obejmującego 

swym zakresem malowanie pomieszczeń lub/i inne prace remontowo - naprawcze o charakterze 

zbliżonym do przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł brutto. 

 

4.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku wymagany jest dokument potwierdzający, że 

zamówienie zostało wykonane należycie, w szczególności zawierający informacje o tym czy 

zamówienie zostało wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dokumentem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonywane. Jeżeli w 

powyższych dokumentach brak jest informacji odnośnie do daty, realizacji lub kwoty, do oferty 

należy dołączyć stosowne oświadczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się 

doświadczeniem własnym. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych /dostaw /usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, do oferty należy 

dołączyć oświadczenie wskazujące zakres robót budowlanych /dostaw /usług, w których 

wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył. Dokument/y należy dołączyć do oferty. 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

 
Cena – 100% 

 
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
6.1 Składana oferta musi być kompletna, czytelna oraz podpisana i opieczętowana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania oferenta. 

 

6.2 Termin składania ofert przypada na 3 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00.  

 

6.3 Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

osobiście na adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 43-100 Tychy, ul. Batorego 57, w 

zamkniętej kopercie, w tytule wpisując: „Wykonanie prac remontowo – naprawczych w 

budynku przy ul. Batorego 57, w części zajmowanej przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

„Wrzos” w Tychach”. 

 
6.4 Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej koperty w 
przypadku jej dostarczenia po terminie składania ofert. 



 

 
6.5  Oferta winna zawierać: 
 

6.5.1 Wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 
 
6.5.2 Wykaz wykonanych robót– zał. nr 2 do Ogłoszenia.  Do wykazu Wykonawca winien 
załączyć oryginał bądź kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót. 
 
6.5.3 Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że 
osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z 
załączonych do oferty dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) – jeżeli dotyczy. 

 
6.5.4 Zamawiający dokona weryfikacji reprezentacji samodzielnie poprzez ogólnodostępne 
rejestry KRS i CeiDG. 

 
 
7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
7.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2023 r. godz. 11:00 w  Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos” 43-100 Tychy, ul. Batorego 57. 
 
7.2 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
8. INNE 
 

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
2.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
8.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści lub uzupełnień złożonej oferty. 
 
8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Ogłoszenia w przypadku, gdy cena 

najniższej oferty będzie przekraczać środki, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. 

 
8.5 Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając informację na 
stronie internetowej: https://www.ddps.tychy.pl/ 
 
8.6 Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Grosman, nr tel 504 977 504  
 
9. ZAŁĄCZNIKI 
 
załącznik nr 1 – Formularz oferty 
załącznik nr 2 – Wykaz  robót 
załącznik nr 3 – Wzór umowy 
załącznik nr 4 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
załącznik nr 5 - Rzut parteru budynku w którym mieści się DDPS „Wrzos” w Tychach. 
załącznik nr 6- Rzut 1 piętra budynku w którym mieści się DDPS „Wrzos” w Tychach.  

https://www.ddps.tychy.pl/


 

 
 
 
 

 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 
1. 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: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej „Wrzos” reprezentowany przez Dyrektora; 

3. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” został wyznaczony Inspek-
tor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
w DDPS „Wrzos” oraz korzystania z przysługujących Państwu praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem  e-mail: 
iod@ddps.tychy.pl, telefon: 32 438 20 42;    

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa mebli i wyposażenia dla DDPS „Wrzos” wraz z montażem dla 
obywateli Ukrainy”; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 
przepisami prawa, 

7. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który 
wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

8. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

9. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 

mailto:iod@ddps.tychy.pl


 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

- 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 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 

- 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. 

12. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 
i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

13. Wykonawca/podwykonawca/podmiot na zasoby którego powołuje się 
wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

                                           


