
 

Bychawa, 24.07.2021 r. 

ZU.271.6.2021.PD 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

równowartości 130 000 ZŁ 

 

Nazwa i adres Zamawiaj ącego: Bychawskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Spółka 
z o. o. w Bychawie ul. M. Rataja 6, 23 – 100 Bychawa, NIP 7130005821, REGON 
430515145  reprezentowane przez Zarząd w imieniu którego działa Prezes Zarządu Paweł 
Pikula.  
 
Tryb post ępowania: zgodnie z art. 2 ust 1. pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 zpóźn.zm.) w tym postępowaniu 
nie stosuje się. 
 
Nazwa zadania: „Rozbiórka budynku magazynowego z cz ęścią garażową oraz wiaty 
magazynowej”  
 
Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku magazynowego z 
częścią garażową oraz wiaty magazynowej znajdujących się w Bychawie przy ul. Budnego 
6A, dz. ewid. nr 42/1. W ramach zamówienia Wykonawca wykona zakres robót wskazany w 
przedmiarze robót: 

1. Odłączenie od sieci miejskich instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji.  
2. Rozbiórka zewnętrznego komina na odcinku powyżej dachu budynku oraz wywiewek 

wentylacyjnych. 
3. Rozbiórka zewnętrznego komina na odcinku poniżej dachu budynku (część komina 

obmurowana cegłą).  
4. Demontaż instalacji elektrycznej, wodnej. 
5. Demontaż obróbek blacharskich, balustrad, oświetlenia zewnętrznego, rynien, rur 

spustowych, lekkich elementów obudowy. 
6. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej. 
7. Rozbiórka murowanych ścianek działowych. 
8. Usunięcie pokrycia dachu. 
9. Rozbiórka stropodachu/więźby dachowej. 
10. Rozbiórka ścian parteru 
11. Rozbiórka ścian fundamentów. 

 
Nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
 

Opis warunków udziału w post ępowaniu 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełnić następujące warunki: 
1. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 



 

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu robót rozbiórkowych, 
4. Posiada niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia publicznego. 
6. Prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu. 
7. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie dla prowadzonej działalności w tym 

cywilnej. 
 

Termin składania ofert: do 4 sierpnia 2021 r. do godziny 12.00 za pomocą poczty 
elektronicznej (mail: sekretariat@ebpk.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście – ul. M Rataja 6, 
23-100 Bychawa. 

Zaleca si ę przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu w celu p rawidłowego 
przygotowania oferty. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 30 września 2021r. 

Kryteria oceny ofert:  kryterium  decydującym  o  wyborze  oferty  jest  cena  –  przy  
założeniu, że  wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z 
wymaganiami zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyny. 

 

Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, ul. Rataja 6.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw 
przysługujących na mocy RODO możecie się Państwo kontaktować z Administratorem 
z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u 
Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ebpk.pl lub pod w/w 
adresem. 

3. Państwa dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu 
związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w 
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.  

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, 
firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi 
prawnej, itp. 

5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby 
lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych 



 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub 
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 
dane mogą być także przekazywane do państw trzecich. 

7. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału  
w postępowaniu. 

8. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania: 
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego 

prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 
niezgodnym z PZP; 

- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane 
do czasu zakończenia tego postępowania. 

10. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO kierując 
korespondencję na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że 
przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 

11. Państwa dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej 
umowy. 

 
 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar robót 
2. Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 


