
Urząd Gminy Sieroszewice                                                                       Sieroszewice, dnia 12.05.2021 r.    
Ul. Ostrowska 65 
63-405 Sieroszewice 
 
ZP.BSU.03.2021                                                                                                         zał. nr 1 
                                              

ROZPOZNANIE CENOWE (Zaproszenie do składania ofert) 
    

o wartości netto zawartej w kwocie 70.000 – 130.000 zł netto 
 

Nie stosuje się Ustawy z dnia 11.09.2021 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
 
I .  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA SIEROSZEWICE; UL.  OSTROWSKA 65                                                                                       

63-405 SIEROSZEWICE     
W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Damian Szkudlarek                                                     
Kontakt: e-mail:  zamowienia@sieroszewice.pl  tel. 62 739 60 76  w. 351    fax:  62 739 6 04 56 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowsi” 
 
III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.  
Poniższą ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci pliku .doc, .pdf: 

a) na adres e-mail: zamowienia@sieroszewice.pl na Formularzu Oferty  (zał. nr 2)  
do dnia 17 maja 2021 r. do godziny  11:00. 

b) Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą się stronie 
internetowej http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1122 

c) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem email: 
zamowienia@sieroszewice.pl platformy ePUAP UGSieroszewice/zamowienia. 
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje dotyczące 
wybranej oferty oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania 
umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty. 

e) Kryterium decydującym o wyborze jest:  
− cena – 60%. 
− Termin płatności za fakturę – 40% (7dni do 15 dni – 10%, 30 dni – 40%) 

f) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku ofert 
spełniających kryteria zawarte w opisie zamówienia, względnie przekroczenia kwoty 
dostępnych środków na realizację zamówienia. 

g) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty: 
− formularz   oferty (zał. nr 2) 
− formularz cenowy (zał. nr 3) 
− wykaz wykonanego na przestrzeni ostatnich pięciu lat 1 zadania o zbliżonej 

wartości do  niniejszego przedmiotu zamówienia  
− dokument potwierdzający  uprawnienia Firmy do prowadzenia działalności  

Niewypełnienie wszystkich zawartych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w 
tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie  poprawiana i modyfikowana 
przez zamawiającego. 
 

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

                                                                                                                                                                                Podpis Kierownika Zamawiającego                                  
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I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontenera modułowego wg załączonego rysunku.  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Budynek zaprojektowany w klasie odporności pożarowej „E”.  
Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Wykonanie warsztatowe kontenera modułowego. 

b) Transport do miejscowości Wielowieś, 63-405 Sieroszewice. 

c) Praca dźwigu typu HDS w trakcie rozładunku i montażu (niezbędna możliwość 

podjazdu do miejsca posadowienia obiektu minimum 3 metry). 

d) Ustawienie bloczków fundamentowych. 

e) Montaż modułów obiektu. 

f) Wydanie certyfikatów i aprobat technicznych na użyte przy produkcji kontenera 

materiały i urządzenia – w formie elektronicznej na płycie CD 
 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 

a) Zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, obsługi geodezyjnej. 

b) Wykonania dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej, projektu 

budowlanego, projektu konstrukcyjnego (w przypadku wykonania projektów, które 

wprowadzą zmiany w oferowanym obiekcie kontenerowym, niezbędne będzie 

ponowne oszacowanie oferty). 

c) Niwelacji i utwardzenia terenu. 

d) Wykonania fundamentu lub stóp fundamentowych 

e) Wyposażenia meblowego. 

f) Wyposażenia toalet w lustra, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na ręczniki itp. 

g) Podręcznego sprzętu p.poż. 

h) Wykonania schodów zewnętrznych. 

i) Instalacji zewnętrznych i ich podłączenia do budynków. 

j) Instalacji teletechnicznej. 

k) Wykonania pomiarów instalacji wewnętrznych (elektrycznej, natężenia oświetlenia, 

skuteczności wentylacji, szczelności instalacji wod-kan) 

l) Nadzoru budowy przez kierownika budowy  

m) Wykonania pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych. 

II OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

• przygotowanie terenu pod posadowienie kontenerów 

• zapewnienie możliwości dojazdu samochodów samowyładowczych do miejsca  

rozładunku i montażu 

• zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej podczas montażu kontenerów. 



 
III OPIS TECHNICZNY 
 
a) WYMIARY OBIEKTU KONTENEROWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) KONSTRUKCJA 
Stalowe kształtowniki zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana 

konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, 

elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową. 

Kolor: RAL 3020, RAL 9020 
Konstrukcja spawana. 
 
c) PODŁOGA PŁASKA 
zaczynając od dołu: 

• blacha trapezowa T6, 

• wełna mineralna grubości 100 [mm], 

• płyta MFP / w sanitariatach płyta Cetris o grubości 22 [mm], 

• wykładzina typu Tarkett o grubości 2 [mm], w sanitariatach wywinięta na wysokość 100 

[mm] 

Własności podłogi (minimalne parametry): 

•  obciążenie użytkowe 250 kg/m2, 

• współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1]. 

d) STROPODACH OBIEKTU DWUSPADOWY 
warstwowy pokryty od zewnątrz: 

• membraną dachową o grubości 1,5 [mm], 

• płytą MFP o grubości 16 [mm], 

• wełną mineralną o grubości 100 [mm], 

• blachą ocynkowaną lakierowaną w układzie kasetowym, 

Własności stropodachu (minimalne parametry): 

• obciążenie użytkowe 150kg/m2 

• współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-1].  
• Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC. 

Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002, RAL 3020 
 
 
 

Kontener modułowy 
− szerokość zewnętrzna 5340 [mm] 
− długość zewnętrzna 7900 [mm] 
− wysokość zewnętrzna 2884 [mm] 
− wysokość wewnętrzna 2500 [mm] wysokość podłogi od podstawy obiektu 184 [mm] 

 
− powierzchnia obiektu 42,18 [m²] 



e) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie 

„sandwich” 

• elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

• izolacja – styropian 100 [mm] (wariant za dopłatą wełna mineralna lub pianka) 

• elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

f) ŚCIANY WEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie 

„sandwich” 

• elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

                                      oraz RAL 3020 

• izolacja – styropian 100 [mm] 

• elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 

 Współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją (minimalne parametry): 

− styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1] 

− pianka poliuretanowa Uc= 0,23 [W. m-2 .K-1] 

− wełna mineralna Uc= 0,43 [W. m-2 .K-1] 

Obróbki blacharskie zewnętrzne kolor RAL 9002 oraz RAL 3020/ wewnętrzne kolor RAL 9002 
(kolorystyka do uzgodnienia po podpisaniu umowy) 
 
 
g) OKNA  

• PVC (współczynnik przenikalności cieplnej nie mniej niż Uc=0,91 [W . m-2 . K-1]): 
 

Lp. Rodzaj okna: Wymiar okna: Sposób otwierania: Kolor okna: Ilość sztuk: 

 1 PVC 1465x1135 [mm] RU+R białe 2 
2 PVC 1165x1135 [mm] RU białe 1 

Obróbki zewnętrzne okienne w kolorze RAL 9002 

 
h) DRZWI 
Zewnętrzne: 

• izolowane kolor RAL 9002, z zawiasem sprężynowym, z zamkiem z wkładką 

patentową 900x2000 [mm] szt. 3 

Wewnętrzne: 

• wewnętrzne stalowe, łazienkowe kolor biały 900x2000 [mm] szt. 1 

• wewnętrzne stalowe, łazienkowe kolor biały 800x2000 [mm] szt. 1  

• Drzwi wewnętrzne posiadają tuleje lub kratkę wentylacyjną 

 

 

 

 

 



i) INSTALACJE – wewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRYCZNA 
TRÓJFAZOWA 

Przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica 

rozdzielcza usytuowana wewnątrz obiektu. 

Instalacja wykonanać zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie 

przyłącza, tablic, osprzętu wg. Załączonego rysunku. 

PRZEWODY PROWADZONE WEWNĄTRZ ŚCIANY TYPU 

„SANDWICH” 

Rodzaj gniazda elektrycznego: Ilość sztuk: 

Gniazdo podwójne: 7 

Gniazdo pojedyncze ogółem: 9 

• grzewcze 5 

• pod bojler 1 

• ogólne IP44 3 

OŚWIETLENIOWA 

Oprawy oświetleniowe natynkowe: Ilość sztuk: 

• hermetyczne 2x18W LED 2 

• hermetyczne 1x15W LED 1 

• 2x18W LED 4 

WENTYLACJA 

• Grawitacyjna - kratka wentylacyjna Ø 100  
                             osadzona w ścianie    

 
6 
 

• Mechaniczna – wentylatory elektryczne 

   (strumień 100 m 3/h) zamontowane w ścianie  2 

 

 
 
 
 
 

GRZEWCZA 

• Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojący szt. 3 (gniazdka  
grzejników montowane na wysokości 300 [mm] od podłogi wewnątrz 

kontenera) 

• Grzejnik konwektorowy o mocy 1kW wiszący łazienkowy szt. 2 

     (gniazdka grzejników montowane na wysokości 1200 [mm] od 

podłogi   wewnątrz kontenera) 

   Uwaga: Zabrania się stosowania ogrzewania w postaci 

                promienników gazowych. 



 
IV WARUNKI PŁATNOŚCI 
Płatność zrealizowana będzie w następujący sposób: 

• w ciągu 14 dni od daty zakończenia montażu kontenerów i podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego. 

V TERMIN REALIZACJI 
Do 15 tygodni od daty podpisania umowy. 

VI WARUNKI GWARANCJI 
• Zamawiający wymaga gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego na obiekt kontenerowy.  

• Na urządzenia i materiały zainstalowane w budynku okres gwarancji przewidziany 

przez danego producenta.  

• W okresie gwarancji wszystkie usterki będące następstwem wadliwego wykonania lub 

użycia wadliwych materiałów zostaną usunięte przez wykonawcę na jego koszt. 

Zachowane zostaną przy tym wszystkie prawa wynikające z gwarancji. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOD - KAN 

W zakresie instalacji wewnętrznych i białego montażu: 

• Muszla kompaktowa szt. 1 

• Umywalka z baterią szer./dł. 500/430 [mm] szt. 2 

• Bojler 80L szt. 1 

• Miejsce kąpielowe ze spadkiem dla osób  niepełnosprawnych 
szt. 1 

• Kratka kanalizacyjna 100x100 [mm] szt. 1 

• Muszla kompaktowa dla osób niepełnosprawnych szt. 1 

• Umywalka dla osób niepełnosprawnych z baterią z otworem bez 

przelewu - montowana na wysokości 850 [mm] od podłogi szt. 1 

• Poręcze (uchwyty) dla osób niepełnosprawnych ze stali 
malowanej proszkowo szt. 4 

Instalacja wodna – wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na 

ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów. 

Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur i łączników PVC, prowadzona na 

ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów, piony kanalizacyjne 

wyprowadzone przez konstrukcję podłogi modułu.  

Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem. 

Na każdym dopływie zamontowany reduktor ciśnienia wody. 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz 

zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Sieroszewice, 

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice Tel.: 627396076, 

e-mail: Sieroszewice@sieroszewice.pl  

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Radosław Cegła, 

za pośrednictwem telefonu:  +48627396076 lub adresu e-mail: 

ido@sieroszewce.pl  

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż 

kontenera na Orlik w Wielowsi” znak sprawy: ZP.BSU.03.2021 oraz w celu 

archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 

3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO 

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca 

bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub 

dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
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RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 

związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 

biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

2) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 

(związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, 

czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 

Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o 

którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników; 

4) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

5) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 
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