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Część II

Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt
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Część III

Opis Przedmiotu Zamówienia:
1. Program funkcjonalno-użytkowy




PFU 1 Część opisowa:
-

PFU-1.1 – dot. Etapu I,

-

PFU-1.2 – dot. Etapu II,

PFU 2 Warunki wykonania i odbioru robót
budowlanych – część wspólna dla obu Etapów,



PFU 3 Część informacyjna – część wspólna dla obu
Etapów,

2. Przedmiar robót:
 PR-1 – dot. Etapu I,
 PR-2 – dot. Etapu II

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zwikstrzelin.pl/przetargi,5.html
2. na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:
http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Definicje i skróty

Na potrzeby niniejszej Zapytania ofertowego wprowadza się następujące definicje i skróty:
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę
w sprawie zamówienia publicznego.
Konsorcjum – stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszący solidarną
odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. "Konsorcjum" należy rozumieć jako
porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej
"Partnerami") i należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Lider konsorcjum – termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy
(członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją
Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich
sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do
zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na
rzecz
i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu
będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie.
„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
„OPZ" - Opis Przedmiotu Zamówienia.
„IDW" - Instrukcja dla Wykonawców.
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„Wytyczne” – wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
„strona internetowa” – strona internetowa ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz
strona internetowa Zamawiającego.
„Regulamin” - Regulamin udzielania zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelinie Sp. z o.o.
Kontrakt – gdziekolwiek w specyfikacji pojawi się słowo Kontrakt należy przez to rozumieć „Umowę”
w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
Pełnomocnictwo – oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby
do

dokonywania

w jego

imieniu

czynności

prawnych

określonych

w pełnomocnictwie

wraz

z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona.
Roboty – ilekroć mowa w umowie o Robotach należy przez to rozumieć wszystkie roboty tymczasowe
i roboty stałe niezbędne do wykonania i zapewniające prawidłową oraz kompleksową realizację
przedmiotu zamówienia (świadczenia) wynikającego z podpisanej Umowy wraz z dostawami
i usługami koniecznymi do należytego wykonania świadczenia.
Zamówienie – ilekroć w Kontrakcie mowa o zamówieniu należy przez to rozumieć odpłatną Umowę
(Kontrakt) zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego przedmiotem są usługi, dostawy
lub roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Dokumentacja projektowa – oznacza projekt wykonawczy Robót w rozumieniu warunków
Kontraktu oraz inne opracowania

wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe

o których mowa w Kontrakcie).
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robót oraz pomiarami powykonawczymi.
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ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe,
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i
poszczególnych

robót

w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz
jakości realizowanych robót.
Harmonogram – jest określeniem równorzędnym z określeniem Program Robót (Program),
sporządzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunków Kontraktu.
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu.
Roboty podstawowe – są określeniem równoważnym z określeniem Roboty Stałe.
Dziennik budowy – oznacza dokument wymagany przez Zamawiającego dla rejestrowania
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót
z zastosowaniem zapisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia,
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953

wraz

z późniejszymi zmianami).

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji
postanowień Kontraktu,

należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię

terminów, definicji, nomenklatury.

3

Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe.
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Strzelinie oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata
2014-2020 – zasada konkurencyjności.
W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pn. „Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Strzelinie – centralna pompownia
i oczyszczalnia ścieków w Chociwelu” został podzielony na dwa Etapy:
Etap I – Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie.
Etap II – Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu – zabezpieczenie i wymiana
skorodowanych przelewów, deflektorów i barierek ochronnych.
1) Etap I – Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Grupa:
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

Kategoria:
45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45351000-2

Mechaniczne instalacje inżynieryjne

Przedmiotem Etapu I jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (renowacji i remontów) obiektów
na terenie centralnej przepompowni ścieków komunalnych dla miasta Strzelin.
Modernizacja zostanie przeprowadzona w następujących obiektach:
1.

Komora zlewcza,

2.

Budynek krat,

3.

Komora piaskownika,

4.

Odwadniacz piasku,

Kontrakt pn. „Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Strzelinie – centralna pompownia i oczyszczalnia ścieków w Chociwelu”
Etap I i II
Strona 8

Część I Zapytanie ofertowe – Instrukcja dla Wykonawców

___________________________________________________________________________
5.

Pompownia ścieków

6.

Rurociągi międzyobiektowe.

W ramach Zadania należy zaprojektować i wykonać kompleksowe roboty remontowo-budowlane
i renowacyjne obiektów i urządzeń przepompowni w celu zmodernizowania i dostosowania do
aktualnych warunków istniejącej infrastruktury służącej do przerzutu ścieków komunalnych ze
Strzelina do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.
Modernizacja obejmuje rurociągi, komory, budynki, obiekty i urządzenia budowlane istniejącego ciągu
technologicznego służącego do przerzutu ścieków do oczyszczalni bez zmiany wydajności oraz
podstawowych parametrów użytkowych i technicznych istniejących obiektów i urządzeń budowlanych.
W ramach modernizacji budynku krat przewiduje się wymianę kraty ręcznej na kratę mechaniczną.
W zakres Robót nie wchodzi wymiana pomp do ścieków i pompy pulpy piaskowej.
Jeżeli, w wyniku wykonania przez Wykonawcę projektów w zakresie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, rozpoczęcie robót budowlanych będzie wymagało zgłoszenia
wykonania robót, Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia tych Robót
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Strzelinie.

2) Etap II – Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu – zabezpieczenie
i wymiana skorodowanych przelewów, deflektorów i barierek ochronnych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Grupa:
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kategoria:
45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiotem Etapu II jest wykonanie remontu obiektów na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych
w Chociwelu.
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Remont zostanie przeprowadzony w następujących obiektach:
1.

Osadniki wstępne nr 1 i nr 2,

2.

Rozdzielacz ścieków za pompownią osadu powrotnego,

3.

Pompownia osadu surowego,

4.

Piaskownik,

5.

Zagęszczacze osadu nr 1 i nr 2.

W ramach Zadania należy dokonać wymiany barierek stalowych, deflektorów dla osadników
wstępnych i zagęszczaczy osadów oraz przelewów piaskownika – na nowe w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej - w celu zmodernizowania elementów stalowych na obiektach oczyszczalni ścieków
w Chociwelu. Wymiana wskazanych elementów wynika z naturalnego ich zużycia w środowisku
panującym na terenie oczyszczalni ścieków.
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ –
tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

5

Zamówienia częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionego w trybie zasady konkurencyjności zamówień
publicznych

uzupełniających,

w

wysokości

nieprzekraczającej

50%

wartości

zamówienia

podstawowego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te są zgodne
z przedmiotem zamówienia, a możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana
w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady
konkurencyjności.
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Informacje o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Etap I - Do dnia 27.03.2020 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części
Kontraktu

wraz

z

przekazaniem

do

tego

czasu

kompletnej

dokumentacji

powykonawczej

i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób o których mowa w Kontrakcie.
Zamówienie należy rozpocząć od realizacji Etapu I.
Etap II - Do dnia 27.03.2020 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części
Kontraktu

wraz

z

przekazaniem

do

tego

czasu

kompletnej

dokumentacji

powykonawczej

i dokumentów Wykonawcy

9

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia;
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy
i

doświadczenia).

Zamawiający

wymaga,

aby

wykonawcy

ubiegający

się

o

realizację

przedmiotowego zamówienia, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
również wykonywali) co najmniej:
1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej
jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni lub przepompowni
ścieków.
2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie zrealizował co najmniej
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jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem
tj. polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie / remoncie obiektów i urządzeń
oczyszczalni lub przepompowni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 PLN
netto każda.

Pod pojęciem pompownia ścieków - rozumie się obiekt związany ściśle z oczyszczalnią
ścieków, prowadzący ścieki bezpośrednio z sieci kanalizacyjnej na obiekty ciągu
technologicznego oczyszczalni ścieków. Obiekt może być zlokalizowany na terenie
oczyszczalni lub poza nią, a jego przepustowość ma odpowiadać przepustowości
obsługiwanej oczyszczalni ścieków. Nie dotyczy pompowni sieciowych ani przydomowych.
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
1) Przedstawiciel

Wykonawcy

-

posiadający

co

najmniej

5

lat

doświadczenia

zawodowego w branży budowlanej przy realizacji kontraktów, w tym przy realizacji
przynajmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN netto
realizowanego w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział
podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski.
2) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących

przepisów,

posiadający

doświadczenie

polegające

na

wykonaniu

przynajmniej jednej pełnej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy
oczyszczalni lub przepompowni ścieków.
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3) Projektant w specjalności instalacyjnej - posiadający uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących

przepisów,

posiadający

doświadczenie

polegające

na

wykonaniu

przynajmniej jednej pełnej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy
oczyszczalni lub przepompowni ścieków.
4) Projektant w specjalności instalacyjnej - posiadający uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym
w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane

na

podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów,

posiadający

doświadczenie polegające na wykonaniu przynajmniej jednej pełnej dokumentacji
projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni lub przepompowni ścieków.
5) Kierownik Budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
●

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i

kanalizacyjnych,

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
●

minimum 5 lat doświadczenia przy realizacji kontraktów jako kierownik budowy,
w

tym

przy

realizacji

przynajmniej

jednego

kontraktu

polegającego

na

budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni lub przepompowni ścieków o wartości
nie mniejszej niż 500 000,00 PLN netto.
6) Kierownik

robót

instalacyjnych

–

posiadający

następujące

kwalifikacje

i doświadczenie:
●

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
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technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
●

min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót
instalacyjnych.

7) Kierownik

robót

konstrukcyjno-budowlanych

–

posiadający

następujące

kwalifikacje:
●

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

●

min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót
konstrukcyjno-budowlanych

obiektów

kubaturowych

w

tym

na

min.

jednej

oczyszczalni lub przepompowni ścieków.
8) Kierownik robót elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje:
●

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

●

min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót
elektrycznych.

Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem
polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka
polskiego.
Zamawiający dopuszcza łączenie (pełnienie) funkcji Kierownika budowy oraz Kierownika robót
instalacyjnych, o których mowa w niniejszym punkcie przez 1 osobę, pod warunkiem posiadania
odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia przez tę osobę.
W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków w zakresie potencjału technicznego,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
1) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
1 000 000,00 złotych;
Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej

z

przedmiotem

zamówienia

na

sumę

gwarancyjną

co

najmniej

500 000,00 złotych.
Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć dokumenty
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego.
UWAGA:
W przypadku, jeśli wartość została określona w dokumentach w walucie innej niż złoty,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia
publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej, a jeśli w tym dniu nie określono
takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po
publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
wymaganych

przez

Zamawiającego,

może

przedstawić

inny

dokument,

który

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie ustanowionego przez Zamawiającego
warunku.
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3. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności
technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez

zamawiającego

powstałą

wskutek

nieudostępnienia

tych

zasobów,

chyba

że

za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie
z zapisami zawartymi w pkt 9 zapytania ofertowego. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Lidera do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Liderem był jeden z Wykonawców
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie
z Liderem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich
partnerów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do
zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć
Zamawiającemu Umowę, opisującą:


przyjętą formę prawną,



określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót,



wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy,
powiększony o okres trwania rękojmi,



zawierającą

zapis

dotyczący

solidarnej

odpowiedzialności

w

zakresie

realizowanego

zamówienia,


wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie
poprzez ustanowionego Lidera.

Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Lidera oraz wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki)
powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane
dotyczące Lidera i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

11 Wadium
1. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
25 000,00 PLN
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i zawierać następujące elementy:


nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,



określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości,



kwotę gwarancji,



termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),



bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego
ofertę wybrano:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1)

Wadium

wnoszone

w

pieniądzu

należy

wpłacić

przelewem

na

następujący

rachunek

Zamawiającego:

Bank PKO BP I. O/Wrocław Nr 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144
z adnotacją: Wadium – nr zamówienia: JRP.5,7.3.2019
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych powyżej formach należy złożyć wraz z ofertą.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę

jest

warunkiem

koniecznym,

ale

nie

wystarczającym

do

stwierdzenia

przez

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
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5. Utrata wadium, zwrot wadium.
1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
2) Zamawiający

zwraca

wadium

wszystkim

wykonawcom

niezwłocznie

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu procedury udzielenia zamówienia publicznego, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
12 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)

pieniądzu;

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

2)

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP I. O/Wrocław Nr 49 1020 5226 0000 6702 0019 3144

3)

Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

je

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4)

W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do
„zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.

5)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa
Przejęcia dla ostatniego z odcinków;
2) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu
rękojmi za wady dla Robót.

13 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze
Zapytanie ofertowe dokonywane będą w PLN.
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14 Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
3) Oferta oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru),
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem
kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem
ofertowym formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.) art. 297 §1: ten kto, w celu uzyskania dla siebie lub
kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
9) Przygotowując ofertę, Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z Programem funkcjonaloużytkowym, przedmiarem robót i terenem budowy.
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2. Forma oferty.
1)

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (1 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym), mieć formę pisemną i format nie większy niż
A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2)

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu,
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)

Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

4)

Dokumenty

przygotowywane

samodzielnie

przez

Wykonawcę

na

podstawie

wzorów

stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
5)

Całość

oferty

powinna

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

zdekompletowanie.
6)

Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty
reklamowe
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

7)

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.

8)

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny
być złożone w formie oryginału.

9)

Formularz oferty, wyceniony Przedmiar Robót oraz zobowiązanie podmiotu składane są
w oryginale.

10) Za oryginał uważa się dokument lub oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane
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własnoręcznym podpisem.
11) Uczestnikom postępowania przedkładającym w toku postępowania o zamówienie publiczne,
podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo
nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu
karnego.
12) Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu
na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć
wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
13) Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem
publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie
dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną
osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której
przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego.
14) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
b) wyceniony Przedmiar Robót;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/Wykonawców, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego;
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f)

dowód wniesienia wadium;

g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
h) wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
i)

pozostałe dokumenty oraz oświadczenia o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.

4.

Informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu

przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na
ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę

złożone

w

oddzielnej

wewnętrznej

kopercie

z

oznakowaniem

„tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
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15 Wyjaśnianie i zmiany w treści zapytania ofertowego.
1. Wyjaśnianie treści zapytania ofertowego.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku.
2. Zmiany w treści zapytania ofertowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób zmianę
Zamawiający umieści niezwłocznie na stronie internetowej.

16 Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.
17 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Beata Ślusarek-Nowak
Mail: kierownik@jrp-strzelin.pl
Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną.

18 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 69 A, 57-100 Strzelin
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

18.02.2019 r.

do godz.

11:00
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Strzelinie – centralna pompownia
i oczyszczalnia ścieków w Chociwelu”:
Etap I – Zadanie pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie”
Etap II – Zadanie pn.: ”Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu zabezpieczenie i wymiana skorodowanych przelewów, deflektorów i barierek
ochronnych”
Nie otwierać przed dniem: 18.02.2019 r. godz. 11:30

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

19 Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., przy ul. Brzegowej 69 A, 57-100 Strzelin
w dniu

18.02.2019 r.

o godz.

11:30

20 Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny;
3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole zapytania ofertowego.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej wykaz ofert,
o których mowa powyżej.
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21 Oferty złożone po terminie.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie – zostaną odrzucone.

22
1.

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia

dotyczy

jedynie

wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza. W przypadku nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą,
Wykonawca podlega wykluczeniu.
23 Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wyceniony Przedmiar robót powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje w nim
zawarte i dołączony do oferty.
3) Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w Przedmiarze robót,
wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających
z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
4) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części
II niniejszego zapytania ofertowego we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi Wykonawcę
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o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny.
24 Kryteria oceny ofert.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie (%)

Maksymalna ilość
punktów

1.

Cena

80%

80 pkt

2.

Termin gwarancji jakości

20%

20 pkt

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:


zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;



nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

3. Sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących
zasad i wzorów:
1) Kryterium nr 1 - cena:
Najniższa cena oferty brutto
-------------------------------------- x 80 = ilość pkt.
Cena badanej oferty brutto
2) Kryterium nr 2 – termin gwarancji jakości – 20%:
- 36 miesięcy - 10 pkt
- 60 miesięcy - 20 pkt

4. Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty –
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest
samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany termin gwarancji: 36 lub
60 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
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więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
25 Uzupełnienie dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym,

lub

innych

dokumentów

niezbędnych

do

przeprowadzenia

postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu

albo

konieczne

byłoby

unieważnienie

postępowania.

Złożone

na

wezwanie

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później , niż w dniu, w którym upłynął termin na uzupełnienie
dokumentów
26 Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:


jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;



została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających
zdolność do realizacji zamówienia zarówno w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym
oraz ich nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego;



jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

27 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą;
2) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz
z uzasadnieniem jej wyboru;
3) Zamawiający informuje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach
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odrzucenia oferty;
4) Zamawiający informuje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
5) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie;
6) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej na swojej stronie
internetowej i w internetowej bazie konkurencyjności.
7) Zamawiający odrębnym pismem wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
miejsce i termin podpisania umowy.

28 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie;
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:


zamiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;



zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego;



wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej
pierwotnie.

3. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:


konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;



wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
umowie.

4. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówień

publicznych

dodatkowych,

nieobjętych

zamówieniem

podstawowym
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i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, jeżeli:


z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenia zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;



wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;

5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacji gdy nastąpi:


zmiana terminu zakończenia, która będzie wynikała ze zmian Czasu na Ukończenie Robót
lub Dostaw objętych Projektem;



przedłużenie procedury zawarcia Umowy na roboty budowlane lub dostawy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:


zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);



zmiana ceny w związku ze zmianą stawki VAT;



zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;



zmiany osobowe:


zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg
zapytania ofertowego;



zmiana o, której mowa powyżej będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że
w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu i/lub
wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zastępowana.
Zmiany osobowe nie wymagają formy aneksu, natomiast wymagają pisemnej
akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania
ofertowego.

29 Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w następujących
sytuacjach:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
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2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą wpływ na wynik
postępowania,
5) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po
upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie.
3. Niezwłocznie

po

unieważnieniu

postępowania

Zamawiający

zamieszcza

informację

o unieważnieniu, na stronie internetowej.

30 Środki ochrony prawnej
Postępowanie o udzielenie zamówienia
w

zakresie

kwalifikowalności

wydatków

publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne
w

ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

31 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu
środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer
zamawiającego, przed upływem terminu.

32 Podwykonawstwo
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm. Wskazanie niniejszego
nastąpi w Formularzu do Oferty.
3) W związku, iż usługa będzie wykonywana w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia, określonej w załączniku nr 1 – Formularz Oferty
wymaga

uprzedniej

pisemnej

zgody

Zamawiającego

oraz

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury
wykonawcy,

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy

faktury

lub

rachunku,

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części
zamówienia.
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33 Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców:
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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, w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelinie;
2) wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@strzelin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego JRP/9/1/2018 (dane
identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan:
‐ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
‐ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
‐ 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,
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.
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7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

34 Wzory załączników do IDW, ułatwiających Wykonawcom sporządzenie kompletnej
Oferty

Oznaczenie
Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

wzór Formularza Oferty wraz z załącznikiem do oferty,

Załącznik nr 2

wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 3

wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie,

Załącznik nr 4

wzór wykazu wykonanych robót,

Załącznik nr 5

wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
dla zapytania ofertowego na
„Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Strzelinie – centralna pompownia
i oczyszczalnia ścieków w Chociwelu”:
Etap I – Zadanie pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie”
Etap II – Zadanie pn.: ”Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu zabezpieczenie i wymiana skorodowanych przelewów, deflektorów i barierek
ochronnych”
Kontrakt realizowany w ramach projektu

„Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji
Strzelin”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.5,7.3.2019
współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności na lata 2014-2020
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 Strzelin
tel.: 71 79 62 900
fax. : 71 79 62 929
e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)
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3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego;
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi :
.............................................. PLN netto (słownie: ................................................),
.............................................. PLN brutto (słownie: ..............................................),
Etap I (PR – 1):
.............................................. PLN netto (słownie: ................................................),
.............................................. PLN brutto (słownie: ..............................................),
Etap II (PR – 2):
.............................................. PLN netto (słownie: ................................................),
.............................................. PLN brutto (słownie: ..............................................),

4) Oferowany przeze mnie (nas) termin gwarancji jakości wynosi ………… miesięcy. Warunki
gwarancji – zgodnie z Częścią II zapytania ofertowego – Wzór Umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
6) oferowana cena jest ceną obejmującą wszystkie koszy wykonania usługi;
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do niniejszego zapytania
ofertowego;
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy)
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]
10) wadium w wysokości ……………. PLN zostało wniesione w formie ………………..
11) zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
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l.p.

Nazwa części zamówienia

1.
2.

12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia.
II. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
III. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:
lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

a)
* niepotrzebne skreślić
Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach
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Podpis(y):
Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

oferty
w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu

Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)

Miejscowość
i data

Wykonawcy(ów)

1)

2)
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Zadanie pn.: „Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Strzelinie – centralna
pompownia
i oczyszczalnia ścieków w Chociwelu”:
Etap I – Zadanie pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie”
Etap II – Zadanie pn.: ”Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu zabezpieczenie i wymiana skorodowanych przelewów, deflektorów i barierek
ochronnych”

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Nr zamówienia: JRP.5,7.3.2019
Klauzule
Warunków
Ogólnych Kontraktu lub
Warunków
Szczególnych

Nazwa i adres Zamawiającego

1.1.2.2 & 1.3

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 Strzelin

Nazwa i adres Wykonawcy

1.1.2.3 & 1.3

.....................................................

Nazwa i adres Inżyniera

1.1.2.4 & 1.3

Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane
najpóźniej w dniu podpisania kontraktu.
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Klauzule
Warunków
Ogólnych Kontraktu lub
Warunków
Szczególnych

Czas na Ukończenie Robót

1.1.3.3

Okres Zgłaszania Wad

1.1.3.7

Okres gwarancji

11.12

Okres rękojmi

11.3

Termin wykonania zamówienia – czas na
ukończenie do dnia 27.03.2020 roku
wykonanie
całości
Robót
będących
przedmiotem Kontraktu wraz z przekazaniem
do tego czasu kompletnej dokumentacji
projektowej i dokumentów Wykonawcy oraz
wykonaniem wszystkich prób o których mowa
w Kontrakcie.
 12 miesięcy okresu zgłaszania wad
liczonego od daty z jaką Roboty zostały
ukończone, jak poświadczono zgodnie
z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót
i Odcinków].
 ……. miesięcy trwania okresu gwarancji
jakości liczonego od daty z jaką Roboty
zostały ukończone, jak poświadczono
zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót
i Odcinków].
60 miesięcy okresu trwania rękojmi liczonego
od daty z którą wykonawca wywiązał się z ze
wszystkich
zobowiązań
wynikających
z Kontraktu jak poświadczono zgodnie
z klauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania]

1.3

Telefaks, e - mail oraz pisemnie
Faks oraz e-mail będzie każdorazowo
potwierdzony na piśmie.

Prawo rządzące Kontraktem

1.4

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Język Kontraktu

1.4

Język polski

Język porozumiewania się

1.4

Język polski

Czas przekazania Terenu Budowy

2.1

zgodnie
z
Programem
Wykonawcy
przygotowanym na mocy klauzuli 8.3

Kwota zabezpieczenia należytego
wykonania Kontraktu

4.2

5% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej
(włącznie z VAT) określonej w Formularzu
Oferty (waluta PLN)

Normalne godziny pracy

6.5

6.00 – 22.00

Elektroniczny
przekazywania danych

system
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Klauzule
Warunków
Ogólnych Kontraktu lub
Warunków
Szczególnych
„Kary umowne, w tym kary za
zwłokę”

8.7

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy
za każdy dzień zwłoki, płatne w PLN

Maksymalna kwota kar za zwłokę

8.7

10% Ceny Kontraktowej

Całkowita kwota zaliczki

14.2

nie ma zastosowania

Minimalna kwota Przejściowego
Świadectwa Płatności

14.6

Kwota przejściowego Świadectwa płatności
będzie wynikać każdorazowo z wartości
odebranych
zakończonych
elementów
scalonych (Odcinków Robót), zgodnie z
Wycenionym Przedmiarem Robót. Postęp
finansowy
musi
wynikać
w
postępu
rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.

Waluta płatności

14.15

PLN

Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis

18.1(a)(b)

przed Datą Rozpoczęcia

Minimalna kwota ubezpieczenia
Robót i Sprzętu Wykonawcy

18.2

105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej

Minimalna kwota ubezpieczenia od
roszczeń osób trzecich

18.3

100.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości
zdarzeń

Minimalna suma gwarancyjna dla
ubezpieczenia projektowania

18.5

5% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej

Liczba
członków
Rozjemczej

20.2

3 (trzech)

Komisji
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Klauzule
Warunków
Ogólnych Kontraktu lub
Warunków
Szczególnych

Członkowie Komisji Rozjemczej
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez

20.3

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów
Doradców
i
Rzeczoznawców),
Polskiej
Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC
(00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub
osoba wskazana przez Prezesa
Lub
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub
osoba wskazana przez Prezesa
Lub
Inżyniera Kontraktu – eksperci zewnętrzni
powołani przez
Inżyniera nie biorący
dotychczas udziału w nadzorowaniu zadania
inwestycyjnego

Podpis:.............................................................................................................................
Występujący w charakterze:.................................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz ...................................................
Data: ...............................
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.5,7.3.2019

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 Strzelin
tel.: 71 79 62 900
fax. : 71 79 62 929
e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
tzn. nie istnieją wobec mnie(nas) przesłanki do wykluczenia.
3. Podpis(y):
Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

podpisania niniejszej
oferty
w imieniu

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)
1)
2)
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Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze
zamówienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.5,7.3.2019
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 Strzelin
tel.: 71 79 62 900
fax. : 71 79 62 929
e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

l.p. Imię i nazwisko

funkcja/stanowisko

Uprawnienia

Doświadczenie

Informacja o

kwalifikacje, lata

podstawie do

doświadczenia,

dysponowania

wykształcenie

osobami
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Podpis(y):
Nazwisko i imię osoby

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

(osób)

Podpis(y) osoby(osób)

upoważnionej(ych) do

upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej

podpisania niniejszej oferty

oferty

w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu robót budowlanych wykonanych/wykonywanych
przez Wykonawcę

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.5,7.3.2019
1. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 Strzelin
tel.: 71 79 62 900
fax. : 71 79 62 929
e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm

2. WYKONAWCA:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

l.p.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem/wykonuję (wykonaliśmy/wykonujemy) następujące roboty budowlane:

L.p.

Nazwa

Wartość

kontraktu

w PLN

Data wykonania
Przedmiot
początek

zakończenie

(data)

(data)

Odbiorca
(nazwa,
adres, nr
telefonu do
kontaktu)

Nazwa
Wykonawcy

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie/wykonywanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych
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PODPIS:
Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

podpisania niniejszej
oferty
w imieniu

1)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

2)
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Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.5,7.3.2019

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 Strzelin
tel.: 71 79 62 900
fax. : 71 79 62 929
e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm

Zobowiązanie
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu udostępniającego
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu przyjmującego
………………………………………………………………………………………………………………………
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt)
………………………………………………………………………………………………………………………
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw)
………………….………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
(np. czynny udział – podwykonawstwo)
………………………………………………………………………………………………………………………
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą
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PODPIS:
Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

podpisania niniejszej
oferty
w imieniu

1)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

2)
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