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I.

ZAMAWIAJĄCY, NAZWA ZAMÓWIENIA I TRYB JE GO UDZIELENIA

1.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Podlesie 30, tel./fax
33 876-61-51, e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com, zwany dalej MZWiK Sp. z o.o lub Zamawiającym, zaprasza do
składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie
aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania "Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria
Zebrzydowska-etap I" – Zadanie I”.

2.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania "Gospodarka wodno –
ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – etap I" – Zadanie I”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka
wodno -kanalizacyjna – SPR.

II.

INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANI U

1.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a nie na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu
wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to
jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody
pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest
z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Szacunkowa wartość
zamówienia przekracza równowartość 30 000 euro netto, lecz jest niższa od kwoty 5 548 000 euro netto. W związku
z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

2.

Niniejsze zapytanie ofertowe ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi
komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

3.

Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej MZWiK Sp. z o.o.
www.mzwik- kalwaria.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) i pobierane jest samodzielnie przez wykonawców.
Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej
podanych stronach internetowych, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej
formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie
folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi
zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MZWiK Sp. z o.o. oraz wykonawców
muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsze zapytanie ofertowe.
W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie faksem lub pocztą elektroniczną albo w inny sposób
przewidziany w zapytaniu dla danego rodzaju spraw – są to wybrane formy komunikacji; w takim przypadku każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po
złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji
o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach
i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej
czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie,
przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za
przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata faksem lub pocztą elektroniczną.

5.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń
i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
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6.

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

7.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku
postępowania.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI A
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania "Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria
Zebrzydowska – etap I” Zadanie I.
Zamówienie obejmuje:
•
budowę 8,4 km kanalizacji sanitarnej w tym ok. 5,3 km z rur kamionkowych o średnicy Ø 200 ÷ 300 mm oraz ok. 3,1 km
z rur PVC o średnicy Ø 160 ÷ 250 mm,
•
budowę 0,4 km pojedynczej sieci tłocznej oraz 0,6 km podwójnej sieci tłocznej z rur PE o średnicy Ø 110,
•
budowę trzech sieciowych pompowni ścieków (P1, P2, P3) oraz jednej pompowni przydomowej z odcinkiem rurociągu
tłocznego,
•
budowę 4,8 km sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR11 o średnicy Ø 110 ÷ 225 mm.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) precyzuje kluczowe wymagania dotyczące
stosowanych materiałów budowlanych oraz parametrów technicznych pompowni ścieków.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w trzech etapach rozliczeniowych:
I ETAP – roboty wykonane do 15.10.2018 r.
II ETAP – roboty wykonane do 15.07.2019 r.
III ETAP – roboty wykonane do 30.04.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych. Niniejsze dokumenty stanowią załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. Przedmiar
robót ma jedynie charakter pomocniczy dla wykonawców przy przygotowaniu oferty.
Roboty realizowane będą w rejonie ulic: 3-go Maja, Rynek, Krakowska, Jana Pawła II, Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej,
Dworcowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Sobieskiego. Zamówienie obejmuje budowę odcinków
kanałów i sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na terenie
zamkniętym PKP.
Uwaga:
Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej jedynie w granicach
wyznaczonej aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska i nie obejmuje wszystkich robót ujętych w dokumentacji technicznej stanowiącej
załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
NA MAPIE POGLĄDOWEJ OZNACZONO ZAKRES OBJĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM - mapa poglądowa została udostępniona
w ramach dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego zapytania (plik: mapa_pogladowa_zakres.pdf).
Zakres robót realizowany na podstawie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasie
drogi krajowej nr 52 oraz drogi wojewódzkiej nr 953 obejmuje w szczególności:
•
budowę przekroczeń siecią kanalizacji sanitarnej drogi krajowej nr 52 - przekroczenie 1K, 2K, 1RT, 3K i 4K
•
budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (od studni Nr E42 do E39) w km 58+966 ÷ 59+061 drogi krajowej nr 52
•
budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 953 odc. 070 - odcinek 2WK i 3WK
•
budowę odcinków sieci wodociągowej w km 58+801÷59 i km 58+754÷58+800 drogi krajowej nr 52
•
budowę przekroczeń siecią wodociągową drogi wojewódzkiej Nr 953 odc. 070 - przekroczenie 4WW, 5WW i 6WW
•
budowę odcinków sieci wodociągowej w km 3+374÷3+529 i w km 3+579÷3+624 drogi wojewódzkiej Nr 953 odc. 070
Zakres robót realizowany na podstawie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie
zamkniętym PKP obejmuje w szczególności:
•
odcinek wodociągu w km 22+068÷22+336 oraz przekroczenie 3W w km 22+353 toru kolejowego linii nr 97 Skawina –
Żywiec w pasie terenu zamkniętego PKP
•
odcinek kanalizacji grawitacyjnej w km 22+068 do km 22+303,5, przekroczenie 2K w km 22+630 i przekroczenie 1RT+KS
w km 21+916,5 toru nr 97 Skawina – Żywiec oraz budowę odcinków rurociągów tłocznych w km 21+707 do 21+916,5
w pasie terenu zamkniętego PKP
Zakres robót nie obejmuje:
•
budowy odcinków sieci wodociągowej - odc. „E6” - „E7” ul. Rynek oraz „A2” - „C” ul. 11-go Listopada, odc. „A2” - „A4”
ul. Krakowska, odc. „G” - „G1” ul. Kościuszki oraz odc. „A1” - „A5” ul. Błażkówka
•
budowy odcinków sieci kanalizacyjnej - K.S. „D” i K.S. „D1” ul. Błażkówka oraz ul. Kościuszki
•
budowy odcinków kanalizacji deszczowej
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Kody wg CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
1.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:
1)

Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy, zobowiązany jest przedłożyć
i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). Harmonogram musi
uwzględniać terminy realizacji i płatności poszczególnych etapów.

2)

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z węzłami zasuw. W ramach prac
należy wykonać włączenia do istniejącej sieci rozdzielczej oraz przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych.
Z uwagi na powyższe prace, należy zaplanować w sposób zapewniający ciągłość przesyłu wody oraz tymczasowe węzły
i rurociągi zasilające typu by-pass. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody, które należy bezwzględnie uzgodnić z Działem
Technicznym MZWiK Sp. z o.o, przy czym przerwy nie mogą być dłuższe niż 12h/dobę.

3)

Przed wykonaniem odcinków włączanych do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy zweryfikować dane w zakresie spadków
oraz głębokości posadowienia kanałów. Szczegóły lokalizacyjne kanałów wraz z rozmieszczeniem studzienek naniesiono
na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 500.

4)

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej i zgłosić przed złożeniem oferty ewentualne uwagi zamawiającemu, by ten
wprowadził zmiany, jeśli byłyby konieczne, tak aby w cenę składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były
wszystkie czynności, które są niezbędne do kompleksowego wykonania zadania, a które mogły zostać niedookreślone
w dokumentacji technicznej. Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego
materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem a wszelkie możliwe
wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione.

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

6)

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.

7)

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe
i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz jakościowo i gatunkowo
wymaganiom określonym dokumentacji projektowej.

2.

RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIA ŁÓW:
1)

W projektach budowlanych, wykonawczych, przedmiarze robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub
być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy
równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach
projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca. Zwrot „równoważne" oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą
innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.

2)

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę
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materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty
dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod
względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne
do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.
3)

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany
na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.

4)

Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz
załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy
urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5)

Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami
testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych
obiektach (podać obiekty, w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego
na wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu
patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy
produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

6)

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z opracowanym projektem, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość,
iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami
określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta,
inspektora nadzoru i zamawiającego.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:
1)

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisuje § 13 projektu umowy,
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

2)

Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 60
miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zaoferowanie gwarancji o
krótszym terminie stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

3)

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu
cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

4)

Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej
gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą
odbywały się, że na każde wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej
załącznik nr 1 umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).

4.

WYMAGANY TERMIN PŁAT NOŚCI FAKTURY
1.
2.
3.

5.

Terminy płatności faktur za zasadach określonych w §11 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozliczenie robót nastąpi w trzech etapach zgodnie z zasadami określonymi w załączonym projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Faktury częściowe zostaną wystawione odpowiednio po zakończeniu realizacji
etapu I i II. Faktura końcowa zostanie wystawiona po realizacji etapu III
TERMIN REALIZACJI UMOWY :

Realizacja umowy nastąpi w niżej określonych terminach.
Termin zakończenia – całość do 30.04.2020 roku
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w tym:
termin zakończenia etapu I – do 15.10.2018 r.
termin zakończenia etapu II – do 15.07.2019 r.
termin zakończenia etapu III (rozliczenie końcowe) – do 30.04.2020 r.
Powyższe terminy zawierają czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii pozwalających na odbiór
zadania inwestycyjnego oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy. Protokolarne przekazanie placu budowy
Wykonawcy, nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.
6.

WYMAGANIA I DODATKOW E INFORMACJE DOT YCZĄCE REALIZACJI:
1)

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia,
w tym także:
a) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, monitoringu itp.
niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
c) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat
technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów
użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone
urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do
dokumentacji powykonawczej,
d) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej
Uwaga: Przedmiot umowy nie obejmuje obsługi geodezyjnej inwestycji. Obsługa geodezyjna zostanie zapewniona
przez Zamawiającego.

IV.

2)

Zmawiający zastrzega wykonywanie kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza
podzlecanie niżej wymienionych robót specjalistycznych na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego oraz
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Nie stanowią kluczowych części zamówienia
w szczególności prace elektryczne, drogowe, wykonanie przewiertów oraz prace w zakresie dostawy i rozruchu
pompowni ścieków.

3)

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane
w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w zapytaniu.

4)

W ofercie należy podać zakres robót powierzonych podwykonawcy, przy czym brak tej informacji oznacza, że wykonawca
nie będzie podzlecał żadnej części zakresu objętego zamówieniem. W przypadku zmiany decyzji w zakresie
podwykonawstwa wymagany jest pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zaistnienia takiej okoliczności
i bezwzględna zgoda Zamawiającego. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę w takim przypadku może
obejmować zakres nie stanowiący kluczowych części zamówienia określone w pkt III „Opis przedmiotu zamówienia” 6.
Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące realizacji” ppkt 2 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający może
dodatkowo zażądać, aby podwykonawca legitymował się doświadczeniem w wykonywaniu prac i zażądać dostarczenia
odpowiednich referencji na zasadach określonych w pkt IV pkt 1 ppkt 2 zapytania ofertowego, odpowiednich dla zakresu,
który miałby realizować.

5)

Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową ryzyk
budowlano-montażowych (CAR/EAR) z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia oraz polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (OC) kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe
i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 2.000.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia. Szczegółowe warunki dotyczące ww. umów ubezpieczeniowych zostały określone w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

WARUNKI UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1.

Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, powinni spełniać następujące warunki:
1)

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy - warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową nie
mniejszą niż 2 000 000 zł.
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Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli:
a)

Wykonawca wykaże się wykonaniem zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje):
- co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie sanitarnej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej
o długości ponad 4 km (przedstawiona inwestycja może być realizowana jako robota polegająca na
realizacji kilku odcinków w ramach jednego zamówienia)
- co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości
ponad 1,5 km (przedstawiona inwestycja może być realizowana jako robota polegająca na realizacji
kilku odcinków w ramach jednego zamówienia)
- co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie co najmniej jednej pompowni ścieków
sanitarnych.
Jeżeli wykonawca wykonał zamówienie obejmujące więcej niż jeden z ww. zakresów dla potwierdzenia
spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej może posłużyć się tym samym
dowodem potwierdzającym jego spełnienie (np. jedna referencja).

b)

Dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika budowy
posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń lub
uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

3.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. IX.3 niniejszego zapytania.

V.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOB OWYCH I KAPITAŁOWYCH
1.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niszy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony
przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą,
o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez
Zamawiającego wykonawcy.

3.

Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy, który należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), co chociażby jeden
inny wykonawca składający ofertę, chyba że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencyjności w postępowaniu zapytana ofertowego.

VI. INFORMACJA O MOŻLIWO ŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone, ponieważ ich treść nie będzie
odpowiadać treści zapytania ofertowego.
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Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

VIII.

1.

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

2.

Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pocztą elektroniczną (na
adres: bok@mzwik-kalwaria.com), faksem (nr 33 876 61 51) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków
o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj.
umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi). Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania

3.

Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do MZWiK
Sp. z o. o. nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski
(pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

4.

Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

5.

Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli
zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.mzwik-kalwaria.pl
w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz na stronie internetowa wskazanej w komunikacie ministra właściwego
do
spraw
rozwoju
regionalnego,
przeznaczona do
umieszczania zapytań ofertowych
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku
przesyłania odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWC AMI

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami:
Janusz Pieczonka – tel. 33 876-61-51 (sprawy techniczne)
Monika Kachnic – tel. 33 876-61-51 (sprawy formalne)
IX.

FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.

Ofertę należy przygotować zgodnie formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

2.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie ww. oświadczenie składa każdy
z konsorcjantów oddzielnie.
b.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej (jeżeli wszystkie te dokumenty
podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny),
c.
Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w pkt X zapytania
„Wykonawcy występujący wspólnie” (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę).

3.

Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, którą zamieści
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, przekażą Zamawiającemu oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni - następujących oświadczeń
i dokumentów:
a.

Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych, przygotowany na podstawie przedmiarów robót, stanowiących
załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający pomimo, zastosowania wynagrodzenia ryczałtowego
żąda kosztorysu ofertowego na wypadek konieczności rozliczenia robót w sytuacji zaniechania części robót lub
nienależytego wykonania robót. W takich sytuacjach podstawą roszczeń będą wartości odnoszące się do pozycji
zawartych w kosztorysie ofertowym, a wynagrodzenie będzie stanowić suma pozycji kosztorysowych, których wykonanie
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Zamawiający uzna jako wykonane należycie.
b.

Dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową, przy czym
dokumentami, o których mowa, są informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania dokumentu.

c.

Wykaz robót budowlanych przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, 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.

d.

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania

5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy.
6.

Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
1)

Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);

2)

Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany
dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii – musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób,
ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.

3)

Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty niższej niż
cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest
wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.

4)

W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za
zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie). W takim przypadku strony winny być
kolejno ponumerowane a informacja o zgodności winna określać ilość stron dokumentu.

5)

W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy
wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i formularzy
odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby
upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

7.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

8.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres XVI niniejszego zapytania
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania
"Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – etap I” – ZADANIE I
nie otwierać przed 12.03.2018 r. godz. 10:30

9.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub
braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
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WYKONAWCY WYSTĘPUJĄC Y WSPÓLNIE

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:

XI.

1)

Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest
upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa,
a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

2)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia
umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie
może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

3)

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym
wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

TERMIN ZWIĄZANIA OFE RTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie.
XII.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ
1.

Ilekroć w zapytaniu jest mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

2.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie własnych kalkulacji.

3.

Cena ofertowa stanowi wartość łączną całości zamówienia i obejmuje koszt wykonania robót wymienionych w pkt III
Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty dodatkowe, jeśli występują, to jest np. cła i wszelkie opłaty, koszty prac
przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu, koszty organizacji ruchu itp.

4.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie wezwany do przedłożenia kosztorysu ofertowego (szczegółowy lub
uproszczony) przy czym:
1)
2)

5.

kosztorys winien zawierać tabele elementów scalonych (wg dołączonego przedmiaru robót - załącznik nr 7) oraz
zestawienie sumaryczne robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi;
należy podać wszystkie składniki (nośniki) cenotwórcze przyjęte do opracowania kosztorysu ofertowego

Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Należy ją traktować jako wynagrodzenie ryczałtowe
wykonawcy zamówienia, do którego mają zastosowanie przepisy art. 632 § 1 k.c., nie mogące zostać przekroczone
w trakcie realizacji z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie XX zapytania i zapisów § 17 umowy – załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego (Projekt umowy).

Uwaga: Do ceny ofertowej nie należy wliczać kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji. Obsługa geodezyjna zostanie zapewniona
przez Zamawiającego.
XIII.

ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
XIV.

WADIUM
1.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
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2.

Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych albo 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 (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r, poz. 353).

3.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego: Bank PEKAO S.A. 88 1240 4214 1111
0000 4661 7332. Terminem wniesienia wadium będzie termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

4.

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie zamawiającego:
ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty).
Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu
postępowania.

5.

Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty podanego w pkt XI oraz musi zawierać wszystkie
sytuacje powodujące utratę wadium wymienione poniżej w pkt XIV.9 oraz XIV.10 zapytania ofertowego. W przypadku,
gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania
ofertą, zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas wykonawca może zostać odrzucony
z postępowania.

6.

Do oferty należy wpiąć dowód wniesienia wadium, tj.:
a. kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza lub
b. kopię odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja).

7.

Zamawiający zwraca wadium:
a. wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania
b. wykonawcy, którego oferta została wybrana – niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
c. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po otrzymaniu
tego wniosku.

8.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

9.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:
a. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
c. wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

10. Wadium w pieniądzu (wraz z należnymi odsetkami) wniesione przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, może
być – na jego wniosek – zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty należy składać do dnia 12.03.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Budynek administracyjny - oczyszczalnia ścieków – Dziennik Podawczy,
ul. Podlesie 30 (wjazd od ul. Kolejowej); 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

2.

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty
w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

3.

Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w pkt VII zapytania ofertowego.

4.

Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę lub zmienić
swoją ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
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XVI.
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Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie w dniu 12.03.2018 r. o godz. 10:30 w budynku administracyjnym MZWiK Sp.
z o.o. przy ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, podczas jawnej części posiedzenia komisji powołanej do
przeprowadzenia postępowania.
ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)
2)

3)

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu
ofertowym lub przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w zakresie określonym w pkt V ppkt
1 niniejszego zapytania ofertowego
została złożona po terminie składania ofert.

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT , INFORMACJA O WAGAC H ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA
SPEŁNIENIE DANEGO KR YTERIUM OCENY OFERT:
1.

3.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący
sposób będzie oceniać oferty:
- cena (C)
- gwarancja (G)
L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium

1

Cena (C)

88 %

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta
2. za dane kryterium
88 pkt.

2

Okres gwarancji (G)

12 %

0 pkt. - 60 miesięcy (gwarancja wymagana)
12 pkt. - od 60 do 72 miesięcy i powyżej

3

Razem

100%

Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

Zasady punktacji
Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (nie
więcej niż kolejne 12 miesięcy - okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo
punktowana przy ocenie złożonych ofert. W przypadku wskazania dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące do obliczeń
Zamawiający przyjmuje okres 72 miesięcy.
Według poniższego wzoru:
Cena – waga kryterium 88 pkt
Sposób obliczenia:
Pk1 = (Cn / Cr x88 %) x 100
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cn – najniższa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanej
Gwarancja – waga kryterium 12 pkt
Sposób obliczenia:
Pk2 = (Gw / Gwn x 12 %) x 100
Pk2 - ilość punktów dla kryterium
Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden
punkt (Gw) - maksymalnie Gw=12
Gwn - największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

4.
5.
6.
7.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.
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XVIII. INFORMACJA O ZASTOSO WANIU TZW. PROCEDURY ODWRÓCONEJ.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten
będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający
zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
XIX.

INFORMACJA O ZAKOŃCZ ENIU POSTĘPOWANIA

Niezwłocznie
po
zakończeniu
postępowania
Zamawiający
zamieści
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.mzwik-kalwaria.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”
informację o wyniku postępowania.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
XX.

WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 17
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
XXI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻ TEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny za wykonanie
przedmiotu Umowy podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed
zawarciem umowy do wniesienia należytego zabezpieczenia umowy najpóźniej w dniu jej podpisania. Zabezpieczenie może być
wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
Poręczenia i Gwarancje muszą być bezwarunkowe.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
XXII.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1.

Powyższe zapytanie ofertowe zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym
w postępowaniu wykonawcą.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
4) unieważnienia postępowania, jeśli:
a. cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
c. postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna
z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
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3.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia
odszkodowawcze.

4.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

5.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone
dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania
dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres
zobowiązania Wykonawcy.

6.

Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

7.

W sprawach nie opisanych w niniejszym zapytaniu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale
VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na brak zobowiązania do stosowania przepisów
ustawy Pzp odwołanie do KIO możliwe jest wyłącznie w zakresie zastosowania trybu art. 132 oraz 133 jako podstawy
prawnej wyboru sposobu zawarcia umowy.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Projekt umowy
Formularz – wykaz robót
Formularz – wykaz osób
Przedmiary robót
Dokumentacja techniczna (projekt budowlany, STWiOR oraz projekt wykonawczy)

Kalwaria Zebrzydowska, dn. 21.02.2018 r.

ZATWIERDZAM

..........................................................
[podpis]
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