
ZAPROSZENIE  

DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 
Sąd Rejonowy w Węgrowie 

ul. Przemysłowa 20 

07-100 Węgrów 

 

 

postępowanie o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej zamówienia 

nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129), zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym  

w Węgrowie na: 

 

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont elewacji 

zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem 

dwóch daszków i robotami towarzyszącymi” 

 

Nr postępowania: A.261-48/2021  
 (nadany przez Zamawiającego) 
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I. Informacje o Zamawiającym: 

1. Zamawiającym jest: 
 Nazwa: Sąd Rejonowy w Węgrowie 

 Adres: ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów  

 

2. Osobą prowadzącą postępowanie i upoważnioną do kontaktów jest: 

 Sylwia Sobotka  

 Sąd Rejonowy w Węgrowie  

 ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów  

 tel. 25 792 23 77  

 e-mail: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl  

 

II. Informacje wprowadzające: 

 

1. Sąd Rejonowy w Węgrowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz 

z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi – 

Nr postępowania: A.261-48/2021”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej 

zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Sądzie 

Rejonowym w Węgrowie.  

3. Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z  art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO) informuję, iż: 

1)  Administratorami danych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie są 

Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu w ramach realizowanych zadań określonych w Ustawie 

z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulaminu urzędowania sądów 

powszechnych, a także Sąd w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz 

innych zadań z zakresu ochrony prawnej z siedzibą w Węgrowie przy 

ul. Przemysłowej 20. 

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie 

Rejonowym w Węgrowie  sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Marek Czechowski 

email: iod@wegrow.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych 

Osobowych. 

3) Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem lub zamiarem 

zawarcia umowy z Administratorem Danych i zostały pozyskane bezpośrednio od 

Państwa albo zostały podane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę w związku 

z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy/umowy 

cywilnoprawnej.  

4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do 

realizacji niżej wymienionych celów, jakimi mogą być: 

a. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

mailto:zamowienia@wegrow.sr.gov.pl
mailto:iod@wegrow.sr.gov.pl
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b. spełnienia obowiązków prawnych Zleceniodawcy/Zamawiającego wynikających 

z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. b) 

RODO; 

c. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np. 

wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku 

informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO 

prawnie uzasadniony interes GCUW, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku do 

Państwa lub podmiotów zewnętrznych; 

e. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

f. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

g. spełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO; 

h. spełnienie obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

i. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Sądu Rejonowego w Węgrowie 

w ramach wykonywania obowiązków służbowych – dane będą przechowywane do 

czasu ustania potrzeby kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b, f) RODO. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

nakładających na Administratora tj. obowiązek przechowywania danych na potrzeby 

archiwizacji, podatkowych, księgowych, BHP, wynikających z przepisów bezwzględnie 

obowiązującego prawa w tym prawa pracy, a także z uwagi na przedawnienie roszczeń 

w stosunku do Administratora. 

8) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku 

Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi 

Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku 

z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, 

na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, 

zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane 

z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi 

świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom. 

9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11) Posiadają Państwo: 

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

dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 
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niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania 

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, przy czym 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, a 

także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO 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) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich nie podania 

będzie brak możliwości zrealizowania współpracy z Administratorem. 

III. Przedmiot i opis zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania pn. „Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie 

wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi”. 
2. W ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży budowlanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Sądu Rejonowego 

w Węgrowie nad realizacją powyższego zadania remontowego. 

3. Osoba sprawująca nadzór inwestorski powinna posiadać uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 

powinna legitymować się przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określony w przepisach 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót budowlanych przez sprawowanie 

kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów w celu 

uniknięcia zastosowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 

5. Zamawiający wymaga, aby Inspektor był obecny na budowie minimum 1 raz w tygodniu 

lub w razie potrzeby Zamawiającego, np. w przypadku wykonywania robót zanikających. 

6. Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi inspektorskiemu: 
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1) Demontaż wszystkich daszków z poliwęglanu i ponowny ich montaż z wymianą płyt 

poliwęglanowych. 

2) Demontaż wszystkich klimatyzatorów mocowanych do ścian oraz mających wyjście 

instalacji chłodniczej przez ścianę wraz ze ściągnięciem środka chłodniczego, 

ewentualną utylizacją oraz ponownym napełnieniem. Zakres prac obejmuje 

przedłużenie instalacji, konstrukcji wsporczych oraz uruchomienie i wykonanie prób 

szczelności. 

3) Przedłużenie instalacji odprowadzenia skroplin do poziomu terenu. Odprowadzenie 

skroplin ma być poprowadzone w warstwie docieplenia. 

4) Demontaż elementów zamocowanych na elewacji tj. kamery, szyldy i ich ponowny 

montaż po zakończeniu prac. 

5) Demontaż napisu informacyjnego SĄD REJONOWY PROKURATURA REJONOWA 

oraz godła. 

6) Dostarczenie i montaż nowego napisu informacyjnego SĄD REJONOWY 

PROKURATURA REJONOWA i godła. 

7) Demontaż opraw oświetleniowych w nadwieszeniu nad wejściami. Montaż nowych 

opraw w tym nad każdym wejściem min jednej oprawy ewakuacyjnej. Jedna oprawa 

awaryjna o czasie działania 1h i przystosowana do pracy na zewnątrz (podgrzewanie 

akumulatora), IP65 (dotyczy wszystkich opraw oświetleniowych na zewnątrz). Nad 

wejściem głównym oprawy wpuszczane, zlicowane z warstwą docieplenia. 

8) Wykucie z muru krat stalowych. 

9) Demontaż ze ścian kratek wentylacyjnych oraz montaż nowych stalowych. 

10) Demontaż wszystkich poręczy oraz ich ponowny montaż po zakończeniu prac. 

11) Remont schodów do kotłowni obejmujący wymianę kratki ściekowej (elewacja 

północna). 

12) Remont schodów wejściowych na parter (elewacja północna oraz południowa). 

13) Rozebranie rynien oraz rur spustowych oraz montaż nowych po wykonaniu docieplenia. 

14) Demontaż obróbek blacharskich. 

15) Rozbiórka pokrycia z dwóch warstw papy na daszku nad wejściem bocznym do 

budynku oraz wykonanie nowego pokrycia z papy wraz z wykonaniem obróbek. 

16) Rozebranie cokołów z płytek. 

17) Demontaż wszystkich okien. 

18) Demontaż wszystkich drzwi wejściowych. 

19) Demontaż fasady aluminiowej. 

20) Wywóz oraz utylizacja materiałów z rozbiórki. 

21) Dostarczenie i montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV. Profil okna w klasie "A" - 

zgodnie z normą PN-EN 12608, trzyszybowe, profile min. 6- komorowe. Okucia 

obwiedniowe z możliwością mikro rozszczelnienia. Izolacyjność cieplna - U max.0,9 

W/m2K. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane. 

22)  Dostarczenie i montaż okien piwnicy antywłamaniowe - klasa RC2, szyby P3A. 

Izolacyjność cieplna - U max.0,9 W/m2K. 

23) Dostarczenie i montaż okien parteru antywłamaniowe - klasa RC2, szyby P3A. 

Rw=40dBa; Izolacyjność cieplna - U max.0,9 W/m2K. 

24) Dostarczenie i montaż okien pięter od I-III. Rw=40dBa; Izolacyjność cieplna -  

U max.0,9 W/m2K. 

25) Wymiana okien z montażem dodatkowego słupka międzyokiennego na IIp. 

26) Roboty naprawcze ościeży wewnętrznych wraz z ich malowaniem. 
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27) Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych. 

28) Dostarczenie i montaż fasady łukowej z aluminium z wykonaniem wszystkich 

niezbędnych obróbek. 

29) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej ściany fundamentowej 

głębokość100cm. 

30) Odtworzenie opaski wokół budynku szerokości 60cm. 

31) Docieplenie ścian styropianem na warstwę istniejącą wg systemu jednego producenta. 

32) Wykonanie poszycia z płyt OSB 4 wodoodpornych, impregnowanych przeciwogniowo 

i przeciwgrzybicznych gr.25mm filarków międzyokiennych lub demontaż blend 

i zamurowanie betonem komórkowych gr.12 cm wraz tynkowaniem i malowaniem. 

Alternatywnie zdemontować istniejące płyty zastąpić płytami cementowo - 

włóknistymi atestowanymi do zastosowania na elewacjach zewnętrznych gr. 8 mm, 

o gęstości 1700 kg/m3. Płyty styropianowe wypełnienia mocować do płyt cementowo-

włóknistych odpowiednio przygotowane i przy użyciu zaprawy klejącej atestowanej do 

zastosowań przy ociepleniach styropianem. Od wewnątrz pomalować elementy 

wymieniane. 

33) Wymiana obróbek blacharskich na daszkach i dachu głównym, w tym obróbka na 

attykach łukowych. Blacha łączona na rąbek, obróbka mocowana do płyty OSB. 

34) Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. 

35) Montaż płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego, na kotwy rurowe, obwodowo. 

Płyty o wymiarach 120x60cm.  

36) Wykonanie nowych okładzin schodów i spoczników z płytek gres antypoślizgowych 

R10, kl. ścieralności IV, mrozoodpornych układanych na klej systemowy elastyczny 

wraz ze spoinowaniem. Należy zróżnicować kolorystycznie stopnie i podstopnice 

(kolor grafitowy i szary), pas na krawędziach podestu i stopnice z płytek ryflowanych. 

37) Wykonanie tynku strukturalnego imitującego kamień - trawertyn na ścianach. Tynk 

wapienny w postaci gotowej masy zawierający wypełniacze mineralne. Uziarnienie  

- 1 mm. Przy nakładaniu struktury zastosować rozwiązania systemowe producenta: - 

zagruntowanie ściany gruntem kwarcowym, - nałożenie tynku gr. 2mm, z wydrapaniem 

wzoru i szlifowaniem, - zabezpieczenie ścian bezbarwnym lakierem. 

38) Prowadzenie prac w sposób nieutrudniający wjazd na posesje sądu jak i sąsiednie 

szczególnie podczas prac na ścianie szczytowej elewacji północnej. 

39) Odtworzenie zagospodarowania terenu sprzed remontu. 

40) Instalacja odgromowa: ułożenie przewodów odprowadzających w rurce osłonowej 

przeznaczonej do prowadzenia instalacji odgromowej, montaż złączy kontrolnych 

w skrzynkach przeznaczonych do montażu w systemach dociepleniowych. 

41) Zawiadomienie o prowadzeniu prac na sąsiedniej działce od strony północnej na  

2 tygodnie przed ich rozpoczęciem, teren zostanie przekazany protokolarnie przy 

udziale właściciela działki sąsiedniej,  prowadzenie prac ma nie utrudniać wjazdu; po 

zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed ich rozpoczęcia;   

42) Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi 

zanieczyszczeniami oraz bieżącego utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych 

wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół 

niego oraz bieżącego (codziennego) sprzątania po wykonanych pracach, 

w szczególności na drogach dojazdowych i dojściach do budynku. 

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):  

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego. 
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8. Zamawiający prowadzi postępowanie na „Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu 

Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami 

towarzyszącymi” w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP 

Dedykowany link do postępowania:  

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=17299902 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. W okresie realizacji robót budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót 

budowlanych, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 

zakończenia tych robót, tj. rozliczenia i odebrania wszystkich robót (sporządzenia 

i podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych) - 12 miesięcy; 

2. W okresie gwarancyjnym dla robót budowlanych, tj. okresie wynikającym z gwarancji 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych licząc od daty odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć  

w wykonaniu zamówienia, posiadającą niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje oraz 

wymagane uprawnienia niezbędne do należytego wykonania umowy, a w szczególności 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej oraz legitymują się przynależnością do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą i czytelną techniką; 

2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza oferty stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

powinny być złożone wraz z imienną pieczątką lub być napisane w sposób czytelny (imię 

i nazwisko); 

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać łączną szacunkową cenę brutto za 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wartością dodatnią, podaną 

w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 

rozbieżności w cenie podanej cyfrowo oraz słownie, za prawidłową zostanie przyjęta cena 

podana słownie; 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej 

ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania 

ofert. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

(lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu; 

 

 

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=17299902
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5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do 

złożenia oferty; 

2) kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

 

VII. Kryteria wyboru oferty: 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena; 

2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 

3. Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od wezwania Wykonawców do złożenia 

brakujących dokumentów lub oświadczeń, którzy nie złożyli najkorzystniejszej oferty.  

4. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można 

dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, 

o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach; 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty 

i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od 

dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert; 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

 

VIII. Termin oraz miejsce przesłania ofert: 

9. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć w formie 

pisemnej do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego – Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, 

Biuro Podawcze (parter) lub przesłać listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem 

odbioru albo przesyłką kurierską, z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina 

dostarczenia przesyłki na wskazany powyżej adres Zamawiającego, a nie data stempla 

pocztowego (nadania).  
 

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:  

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont elewacji 

zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem 

dwóch daszków i robotami towarzyszącymi” 
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10. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym 

przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty ponosi Wykonawca.  

11. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci 

Wykonawcy.  

12. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 12.30 w Sądzie 

Rejonowym w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20 Sala Konferencyjna (II piętro).  

13. Z czynności otwarcia ofert, Zamawiający sporządzi informację, która następnie 

umieści na stronie internetowej www.wegrow.sr.gov.pl w miejscu wyodrębnionym 

dla niniejszego postępowania.  
 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich. 

Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom e-mailem oraz zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu wyodrębnionym dla przedmiotowego 

postępowania; 

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę 

zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem (załącznik nr 2). O miejscu 

i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu 

Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie; 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą: 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 

przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego e-mailem na adres: 

zamowienia@wegrow.sr.gov.pl; 

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna; 

3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się 

wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną 

przez Zamawiającego; 

4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia 

do złożenia oferty. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli „zapytanie” wpłynie 

co najmniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści Zaproszenia do złożenia oferty wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami (nie ujawniając źródła zapytania) jednocześnie wszystkim Wykonawcom 

umieszczając wyjaśnienia na swojej stronie internetowej; 

5. Do udzielania informacji w sprawach formalno-prawnych oraz w zakresie przedmiotu 

zamówienia upoważniona jest Pani Sylwia Sobotka, tel./fax. 25 792 23 77, e-mail: 

zamowienia@wegrow.sr.gov.pl. 

mailto:zamowienia@wegrow.sr.gov.pl
mailto:zamowienia@wegrow.sr.gov.pl
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XI. Wykaz załączników: 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy; 

3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa. 

 

Węgrów, dnia 9 lipca 2021 r. 
Sporządził: 

           

           Zatwierdził: 

Kierownik Zamawiającego              Sylwia Sobotka 

             Inspektor 

Tomasz Salach 

Dyrektor Sądu Rejonowego 

w Węgrowie 

 


		2021-07-09T13:15:30+0200


		2021-07-09T14:49:42+0200




