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Znak sprawy: ZKG.271.2.2022  

Olkusz, dnia 21.09.2022 r. 

   

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

na: Nowa wiata przystankowa 
(nazwa i rodzaj zamówienia) 

  

I.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

    Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu 

    Al. 1000-lecia 2c 

    32-300 Olkusz 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i rodzaj zamówienia 

Zamówienie poniżej 130.000 zł.  

Postępowanie prowadzone będzie w formie zapytania ofertowego. 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej na działkach  

nr 1659/29, 1659/30, 1659/31, 1659/32 położonych w Olkuszu przy ul. T. Kościuszki  

o następujących parametrach: 

 

Konstrukcja: 

1. Wiata wykonana z profili stalowych lub aluminiowych (kolumny o przekroju co najmniej  

40x40x3 mm),  ocynkowanych malowanych proszkowo.  

2. Wymiary: długość: 10 – 11,5 m 

   szerokość:  1,30 – 1,5 m 

wysokość: 2,3 – 2,5 m (mierzona w najniższym punkcie dachu od 

powierzchni wysepki przystankowej). 

3. Ściany boczne i tylne wypełnione szkłem hartowanym o grubości minimum 6 mm. 

4. Dach łukowy z dwoma rynnami zewnętrznymi z tylu i z przodu, pokryty poliwęglanem  

z filtrem komorowym o grubości 4 mm - 6 mm. Przestrzeń pomiędzy ścianą boczną, 

a dachem wypełniona przezroczystą pleksi lub szkłem hartowanym. 

5. Wody opadowe odprowadzane z rynien wewnątrz słupków pionowych stanowiących 

konstrukcję wiaty (otworami o przekroju, jak w profilach konstrukcji wiaty). 

 

Kolorystyka: 

1. Konstrukcja wiaty w kolorze srebrnym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po 

wyborze oferty). 

2. Siedzisko i oparcie ławki w kolorze żółtym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po 

wyborze oferty).  
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3. Na 5 szybach elementy dekoracyjne wykonane sitodrukiem  o wymiarach max. 60x60 cm 

każdy element (4 herby gmin – członków Związku oraz  logo ZKG „KM”  

w Olkuszu). 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

1. Ławka – o konstrukcji stalowej z siedziskiem o szerokości min. 300 mm wykonanym  

z desek kompozytowych pełnych (gładkich) o grubości min 25 mm (blat siedziska mają 

tworzyć np. trzy deski kompozytowe o szerokości 100 mm każda). Siedzisko 

umieszczone ok. 100 mm od ściany tylnej wiaty. Oparcie ławki na całej jej długości, 

wykonane z materiału jak siedzisko, mocowane do konstrukcji wiaty, dolna krawędź 

oparcia na wysokości ok. 180 mm nad siedziskiem. Szerokość oparcia min. 200 mm 

(blat oparcia mają tworzyć np. dwie deski kompozytowe o szerokości 100 mm każda). 

Deski kompozytowe powinny się odznaczać odpornością na działanie warunków 

atmosferycznych, wysoką trwałością na zewnętrzne siły mechaniczne, mają być 

ognioodporne i antykorozyjne, nieabsorbujące wody, nie wymagające zabezpieczenia, 

konserwacji, posiadające atest PZH. Ławka ma być zamontowana wewnątrz wiaty na 

całej jej długości. 

2. Kosze na śmieci – w kształcie walca, wykonane z blachy ocynkowanej, perforowanej, 

pomalowanej zewnątrz i wewnątrz kosza: 

• pojemność 35 l, 

• konstrukcja nośna kosza oraz daszek zamocowany do niej - pomalowane w kolorze 

kosza (kolor szary, RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty). Na 

koszu nie mogą być umieszczone napisy ani rysunki, 

• mocowanie kosza ma umożliwiać jego opróżnianie przez obrót, 

• kosz powinien być zabezpieczony zamkiem uniemożliwiającym jego przypadkowe 

opróżnienie, 

• kosz montowany do konstrukcji wiaty, na zewnątrz wiaty. 

3. Znak drogowy D-15 – zamocowany na krawędzi najazdowej dachu. 

4. Oświetlenie LED wnętrza wiaty – ma być wykonane w sposób wandaloodporny na 

całej długości wiaty. Wszystkie przewody elektryczne mają być poprowadzone w sposób 

zabezpieczający przed ingerencją osób niepowołanych. Oświetlenie LED o barwie 

zimnej z możliwością programowania włącznika czasowego i zmierzchowego. 

5. Gablota na rozkłady jazdy – podświetlana LED, o wymiarach 1200*mm x 900mm x co 

najmniej 40mm, wykonana ma być z profilu aluminiowego pomalowanego proszkowo  

w kolorze szarym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty)  

z odpowiednimi przylgami i wypustami do mocowania uszczelek. Indeks „*” przy 

wymiarze 1200mm oznacza, że gablota ma mieć taką szerokość, aby mieściła się 

pomiędzy kolumnami wsporczymi modułów i maksymalnie wypełniała tę przestrzeń  

w zależności od przyjętego przez Wykonawcę odstępu pomiędzy kolumnami 

wsporczymi. Tylna ściana gabloty (wzmocniona dwoma poprzecznymi profilami 

zabezpieczającymi przed falowaniem blachy na wietrze), wykonana z ocynkowanej 

blachy stalowej w kolorze szarym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze 

oferty), komplet magnesów (30szt.) o odpowiedniej mocy i zminimalizowanej wielkości, 
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które będą utrzymywać zawieszone informacje w gablocie w odpowiednim położeniu. 

Drzwi gabloty wykonane mają być z profili aluminiowych pomalowanych proszkowo w 

kolorze szarym (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty), 

zamontowane do ościeżnicy gabloty za pomocą specjalnych zawiasów wewnętrznych. 

Drzwi mają posiadać 1 zamek na klucz. Drzwi w gablocie mają być przeszklone szybą 

hartowaną o grubości 5mm osadzoną na uszczelkach mocowanych w specjalnych 

wypustach. Wymiary drzwi mają być tak dobrane, aby przylegały one ściśle do 

ościeżnicy gabloty. Należy zastosować uszczelki w drzwiach i ościeżnicy, które uchronią 

wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody, a zastosowanie otworów 

wentylacyjnych zapobiegnie parowaniu. 

6. Oświetlenie gabloty na rozkłady jazdy – do oświetlenia gabloty należy zastosować 

moduły LED o zimnej barwie i odpowiednim stopniu ochrony. Przewód zasilający ma 

być wyprowadzony profilem konstrukcji nośnej wiaty. Podłączenia instalacji dokona 

Wykonawca.  

 

Przed realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia prototypu 

gabloty do akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Zakres prac: 

1. Demontaż i utylizacja starej wiaty o długości 11,60 m i szerokości 1,50 m. Stara wiata 

wykonana z profili stalowych wypełnionych szkłem hartowanym, dach z poliwęglanu. 

Zdjęcia starej wiaty w załączeniu do zaproszenia. 

2. Rozebranie części kostki brukowej na wysepce przystankowej, wykonanie fundamentu 

betonowego z betonu klasy minimum B20 lub przygotowanie miejsca pod montaż 

gotowych prefabrykatów betonowych. 

3. Montaż wiaty. 

4. Wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy energetycznych. 

5. Wykonanie prac brukarskich przywracających pierwotny wygląd wysepki przystankowej. 

6. Inne prace niezbędne do odbioru i prawidłowego funkcjonowania przystanku. 

 

Ustala się, że stara wiata przystankowa ujęta jest w ewidencji środków trwałych 

Zamawiającego.  Z tego powodu Wykonawca przedstawi protokół likwidacji przedmiotowej 

wiaty. Środki pieniężne pochodzące ze złomowania stalowych elementów starej wiaty 

przystankowej, będą stanowić przychód Wykonawcy. 

 

Odbiór robót: 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

  protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę jako protokół wstępny,  

 certyfikat lub inny dokument dla szkła bezpiecznego hartowanego,  

 certyfikat lub inny dokument dla betonu zastosowanego do fundamentów,  

 certyfikat lub inny dokument na lakierowanie proszkowe,  

 deklaracja zgodności dla wiaty.  

 



                                                                                                 
 

4 
 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2023 r. 

 

V. Opis sposobu  obliczania  ceny  

Jedynym kryterium oceny ofert będzie oferowana cena. Wykonawca powinien podać cenę 

ryczałtową brutto, cenę jednostkową netto i kwotę podatku od towarów i usług (VAT). 

Oferent w cenę oferty powinien wkalkulować koszty wynikające z usług dodatkowych tj. 

transportu, rozładunku, montażu, prac brukarskich itp. Cenę oferty (brutto) należy podać jako 

cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości zamówienia. 

 

VI. Gwarancja: 

 odporność na korozję – 5 lat, 

 powłoki malarskie na stali ocynkowanej – 3 lata, 

 podzespoły elektryczne – 2 lata, 

 elementy wyposażenia wiaty (ławka, gablota na rozkłady jazdy, kosze na śmieci, 

poliwęglan dachowy, elementy dekoracyjne na szybach) – 3 lata, 

 prace remontowo budowlane (brukarskie) – 2 lata.  

Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru zakresu robót na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

 

VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy  (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

3. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia 

należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2022 r. godz. 14:00 w wersji elektronicznej na  

e-mail: sekretariat@zkgkm.pl. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

  

VIII. Do oferty należy załączyć: 

- Oświadczenie RODO 

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
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