
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 
oraz budowa sieci z przyłączami

Nr postępowania: ZS/4/U/21

Kod CPV:
· 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
· 45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
· 45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
· 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Żukowo, 05.03.2021r.

    ZATWIERDZIŁ:        
           

------------------------------------------
Kierownik Zamawiającego



I. NAZWA I ADERES ZAMAWIAJĄCEGO  
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo
www.skzukowo.pl
NIP: 5891962110
REGON: 220793020

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie  zamówienia  sektorowego o wartości  niższej  niż  obowiązujące 
progi unijne, prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego, z wyłączeniem ustawy z dnia 19 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) 
tej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie: usuwanie awarii na sieci wodociągowej i na sieci 

kanalizacyjnej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami.

Charakterystyka ogólna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
- długość sieci wodociągowej: ok. 460 km
- długość sieci kanalizacyjnej: ok. 200 km
- przyłącza wody ok. 12000 szt.

Zamawiający zastrzega, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji  sanitarnej liczba 
urządzeń objętych eksploatacją może ulec zwiększeniu (o około 3-5%). Ze względu na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, wynagrodzenie to nie będzie ulegało zmianie (podwyższeniu).

Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  do  realizacji  zadań  dotyczących  przedmiotu  zamówienia 
dysponował:
-  co najmniej  1  brygadą awaryjną  składającą się  z  3  osób,  wyposażoną w niezbędny sprzęt  i  pojazdy 
(koparka, samochód dostawczy i niezbędne narzędzia);
- samochodem na potrzeby pogotowia kanalizacyjnego.

Wszelkie  materiały  na potrzeby usuwania awarii  i  budowy sieci  z przyłączami zapewnia Zamawiający z 
obowiązkiem rozliczenia się ze zużycia.

Zakres zadań należący do wykonawcy:
A.  USUWANIE  AWARII  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  I  KANALIZACYJNEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  WRAZ  Z 
UTRZYMANIEM CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEGO , tj.

 utrzymywanie całodobowego pogotowia  wodociągowo-kanalizacyjnego - przyjmowanie zgłoszeń o 
awariach sieci i  przyłączy pod numerem telefonu komórkowego i stacjonarnego całodobowo  we 
wszystkie dni w roku (także w niedziele i święta).

- usuwanie  awarii  sieci  wodociągowych  i  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  w  razie 
konieczności;

- wymiana uszkodzonych nawiertek, zasuw, hydrantów, studni kanalizacyjnych, włazów ulicznych;
- zajęcie  i  zabezpieczenie  miejsca  robót  w  pełnym  zakresie,  w  tym  również  pod  względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego;
- zabezpieczenie  obszaru w trakcie  i  po  usuniętej  awarii  do czasu uzupełnienia  nawierzchni  –  w 

zakresie  zabezpieczenia  miejsca  awarii  mieści  się  również  odpowiedzialność  wykonawcy   za 
zabezpieczenie przed skutkami oblodzeń w okresie zimowym do momentu przystąpienia do prac 
właściwej firmy sprzątającej zamawiającego;

 wykonywanie robót odtworzeniowych polegających na uzupełnianiu wykopu piaskiem o parametrach 
technicznych umożliwiających wykonanie zagęszczenia podłoża zgodnie z wymaganiami zarządcy 
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miejsca wykonywania prac (wymagany protokół z badania zagęszczenia gruntu);

 wykonywanie robót odtworzeniowych polegających na uporządkowaniu  miejsca po usuniętej awarii  
(niezwłocznie po usunięciu awarii);

 ręczna rozbiórka powierzchni  typu trylinka, kostka brukowa , płyty chodnikowe, płyty betonowe itp. - 
wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  estetycznego  ułożenia  w/w  materiałów  obok  miejsca 
prowadzenia  prac oraz w razie  potrzeby skutecznego zabezpieczenia  przed kradzieżą materiału 
pochodzącego z demontażu przedmiotowej nawierzchni związanej z usuwaniem awarii;

 wykonywanie robót odtworzeniowych polegających na naprawie nawierzchni typu trylinka, kostka 
brukowa,  płyty  chodnikowe,  płyty  betonowe,  drogi  szutrowe itp.  – czynności  zależne wg decyzji 
zamawiającego;

 w przypadku konieczności odtworzeń nawierzchni pozostałych (bitumicznych, specjalistycznych np. 
starobruku,  nawierzchni  na  podbudowie  betonowej,  zatok  autobusowych,  progów  zwalniających 
należy  zgłosić  do  właściwego  organu zarządzającego  (po  wykonaniu  zasypania  i  zagęszczenia 
wykopu) gotowość terenu do odtworzenia nawierzchni – od razu po zakończeniu usuwania awarii;

 wykonywanie  robót  polegających  na  odtworzeniu  zieleni  w  przypadku  prac  zlokalizowanych  w 
terenie zielonym – czynności zależne wg decyzji zamawiającego;

 przeprowadzanie  każdorazowo  dezynfekcji  miejscowej  rur  i  armatury  wbudowanej  podczas 
usuwania awarii;

 dostarczanie w miejsce wskazane przez zamawiającego złomu, odzyskanego z zdemontowanych 
hydrantów i rurociągów oraz armatury odcinającej. 

W  przypadku  wystąpienia  awarii  na  sieciach  wodociągowych,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  jej 
zabezpieczenia i przystąpienia do prac w miejscu jej wystąpienia w czasie nie dłuższym niż 1h od momentu  
przyjęcia zgłoszenia awarii. Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię niezwłocznie, ale nie później niż w 
ciągu 8 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia. O każdym przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub 
przedłużającej  się  sytuacji  trudności  w  usunięciu  awarii,  Wykonawca  zobowiązany  jest  natychmiast 
informować Zamawiającego. 

B. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACYJNYCH Z PRZYŁĄCZAMI, tj.  budowa sieci i 
przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  oparciu  o  dokumentację  techniczną  dostarczoną  przez 
inwestora lub zamawiającego.
Zamawiający określa przewidywaną ilości robót w okresie trwania umowy:
- 8 przyłączy kanalizacyjnych,
- 200 m sieci kanalizacyjnej,
- 15 przyłączy wodociągowych,
- 1 km sieci wodociągowej.
W tym, że Wykonawca powinien wziąć pod uwagę sytuację, w której przy realizacji ilości przyłączy, będzie  
zobowiązany  zrealizować mniejsze o 25% niż  podane powyżej  długości  lub ilości  sieci  (przyłączy)  albo 
większe o 15% niż podane.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany  przez zamawiającego  termin  realizacji zamówienia  –  12  miesiące     od  dnia   podpisania   

Umowy.
2. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Żukowo

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:  

Dysponowanie sprzętem oraz wyposażeniem koniecznym do realizacji zamówienia:

Ocena  spełnienia  przez  wykonawców  warunku  udziału  w  postępowaniu  dokonana  będzie  na 
podstawie  złożonego  przez  wykonawcę  „Wykazu  sprzętu  przeznaczonego  do  realizacji 
zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia  i  zawierającego informacje niezbędne 
do oceny spełnienia przedmiotowego warunku

2. Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  powyższych  warunków  na  podstawie  złożonych  przez 
wykonawców dokumentów i oświadczeń.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi  stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji  musi 
udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający  ocenia,  czy  udostępnione  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub 
zawodowe lub ich sytuacja  finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez wykonawcę 
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w Dziale VI pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

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.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, w/w podmiotu, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia,  zamawiający żąda,  aby wykonawca w terminie  określonym przez 
zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
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VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu 

z przedmiotowego postępowania w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę,  który nie wykazał  spełniania  warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o  którym mowa w art.  165a,  art.  181-188,  art.  189a,  art.  218-221,  art.  228-230a,  
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1263 ze zm.);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

c) skarbowe;
d) o którym mowa w art.  9 lub art.  10 ustawy z dnia  15 czerwca 2012 r.  o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769).

3) Wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego, 
wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce 
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) Wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję 
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega wykluczeniu,  spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 
pozyskać  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia;

8) Wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o  zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  
o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  (tekst 
jednolity Dz.U. 2019 poz. 628 ze zm.);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców,  którzy należąc do tej  samej grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 369 
ze  zm.),  złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  
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w postępowaniu,  chyba że wykażą,  że istniejące między nimi  powiązania  nie  prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

VI  I  .  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW   
UDZIAŁU W POST  Ę  POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny spełniania 
został określony w dziale V pkt 1 niniejszego ogłoszenia, należy złożyć:

1) aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie dotyczące  spełnienia  warunków  udziału  
w postępowaniu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia);

2) wykaz sprzętu konieczny do realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do Ogłoszenia), 
3) opcjonalnie:  zobowiązanie podmiotów  do  oddania  do  dyspozycji  wykonawcy  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w Dziale VI niniejszego ogłoszenia, wykonawca musi dołączyć 
aktualne na dzień jej składania następujące dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania  ofert,  lub innego dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,

4) zaświadczenie właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 
potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu,

5) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty 
o których mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Dziale V pkt 3 
niniejszego  ogłoszenia,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z 
postępowania, załącza do oferty oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 2 dotyczące tych 
podmiotów.
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5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w pkt 1 - 4, lub dokumenty 
te  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 
zamawiający  wzywa  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  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania. 

6. Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski. 
Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel wykonawcy.

8. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.

VIII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI 
ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Postępowanie oznaczone jest znakiem:  ZS/4/U/21

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się znak wskazany w pkt 2.

4. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne  informacje  mogą  być  przekazywane  przez  strony 
postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za pomocą 
poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail).

1) pisemnie, na adres: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo;

2) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przetargi  @  sk  zukowo.pl   

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w sposób określony 
w pkt 4.

6. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom (bez  ujawniania  źródła 
zapytania)  i  zamieszcza  na  stronie  internetowej  zamawiającego.  Każda  wprowadzona  modyfikacja 
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego, stając się automatycznie 
integralną  częścią  niniejszego  ogłoszenia.  Wszelkie  wprowadzone przez  Zamawiającego zmiany  są 
wiążące dla Wykonawcy.

8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeśli  w wyniku modyfikacji  treści  ogłoszenia niezbędny 
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

9. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.

10. Osobą  upoważnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  w  dniach  od  poniedziałku  do piątku  
w godzinach od 8:00 do 15:00 jest: Zbigniew Richert.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium 
w wysokości:  2.000,00 zł

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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  (t.j.  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr 76 8328 0007 
2001  0014  1989  0002     SGB-Bank  S.A.,  z  dopiskiem: „wadium  -  dotyczy  postępowania  
nr ZS/4/U/21”.

UWAGA!    Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  przyjmuje  się  termin  uznania  na   
rachunku bankowym zamawiającego.

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt 2) – 5) następuje poprzez doręczenie za 
pokwitowaniem oryginału dokumentów w siedzibie zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub przesłanie na powyższy adres. Kopię 
pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem.

6. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  bądź  gwarancji  ubezpieczeniowej, 
gwarancja  ta  musi  być  bezwarunkowa  i  nieodwołalna,  płatna  na  każde  wezwanie  oraz  obejmować 
wszystkie następujące przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę:

1) odmowa podpisania przez  wykonawcę umowy  w  sprawie  zamówienia  na  warunkach 
określonych w ofercie,

2) nie  wniesienie  przez  wykonawcę wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy,

3) gdy  zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy,

4) gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Dziale VII pkt 4 niniejszego 
ogłoszenia,  z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył  oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w  Dziale XII  
pkt 11 niniejszego ogłoszenia  co spowodowało brak możliwości  wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w Ogłoszeniu. W przypadku poręczeń 
muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie zamawiającego i obejmować odpowiedzialność za 
wszystkie  przypadki  powodujące  utratę  wadium  przez  wykonawcę.  W  przypadku,  gdy  nie  będzie 
spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, zamawiający uzna, że wadium nie zostało 
wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu. 

8. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

9. Zamawiający zwraca wadium:
1) wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, 

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) wszystkim Wykonawcom jeżeli upłynął termin związania ofertą,
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
4) Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie  po  zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia  z  postępowania,  do przedłużenia  ważności  wadium albo wniesienia  nowego wadium na 
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy. 
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.   Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.

2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym, że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

X  I  . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  i  zaproponować tylko jedną cenę dla  przedmiotu 
zamówienia. Do ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wskazane w pkt 3 ppkt od 1 do 5 
oraz w zależności od sytuacji pkt 3. ppkt 9 i 10. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać 
treści Ogłoszenia.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów:

L.p. Dokument Numer załącznika

1 Formularz oferty załącznik nr 1

2 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2

3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 3

4 Oświadczenie (grupa kapitałowa) załącznik nr 4

5 Wykaz sprzętu przeznaczony do realizacji zamówienia załącznik nr 5

6
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w 
Dziale VII pkt 2 ppkt 3) niniejszego ogłoszenia

7
Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
o którym mowa w Dziale VII pkt 2 ppkt 4) niniejszego ogłoszenia

8
Odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  
o działalności gospodarczej

9
Opcjonalnie - zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

10
Dokument potwierdzający wniesienie wadium (a oryginał w przypadku formy 
niepieniężnej)

4. Zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów z pkt 3 ppkt 6 – 8.

5. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były 
spięte, a strony ponumerowane.

6. Formularz  oferty  oraz  pozostałe  dokumenty,  dla  których  zamawiający  określił  wzory  w  formie 
załączników do niniejszego Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

7. Oferta  musi  być  sporządzona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  trwałą 
i czytelną techniką.

8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie  
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osób fizycznych).
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Zaleca  się,  aby,  podpis  osoby  podpisującej  ofertę  i  pozostałe  dokumenty,  lub  poświadczającej  za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką.

10. Dokumenty inne  niż  oświadczenia  mogą być złożone w oryginale  lub kserokopii,  poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

11. Pełnomocnictwo  może  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej  za zgodność  
z oryginałem przez notariusza.

12. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. 

14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej:
Adres:

       Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
       ul. Pod Otomino 44
       83-330 Żukowo

Opis: 
„Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 

oraz budowa sieci z przyłączami.

ZS/4/U/21

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.03.2021 r. godz. 10:00”    

16. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 
wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie pod 
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu 
i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.

18. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się na pisemny wniosek od chwili 
ich otwarcia. 

19. Zamawiający nie  wyraża zgody na złożenie  oferty  w postaci  elektronicznej,  opatrzonej  bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

PEŁNOMOCNICTWO
Pełnomocnictwo  do  reprezentowania  wykonawcy  powinno  być  dołączone  do  oferty,  o  ile  prawo  do jej 
podpisania  nie  wynika  z  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  działalności  gospodarczej  wykonawcy. 
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika;
- zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, przez 
osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej  za zgodność  z  oryginałem przez  notariusza.  Zamawiający  uznaje,  że  pełnomocnictwo do 
podpisywania  oferty  obejmuje  także  czynność  potwierdzania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów 
złożonych w formie kserokopii.
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TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  to  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), wykonawca powinien, nie później niż  
w  terminie  składania  ofert,  w sposób  niebudzący  wątpliwości  zastrzec,  które  informacje  stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert,  tj.  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofercie.

3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 
wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” 
lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich 
reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  ich  reprezentowania  
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W dokumencie tym 
powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych wykonawców. 

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty  należy  składać  w siedzibie  zamawiającego: ul.  Pod  Otomino,  83-330 Żukowo, w dniach  od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2021 r. o godz.  10:00. 

3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej  
złożenia decyduje  termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
wykonawcy.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godz.  10:30  w siedzibie zamawiającego: 
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,  a  także  informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,  okresu gwarancji  i  warunków płatności  zawartych  
w ofertach.

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej  informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  

w ofertach.

10. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli  powyższy  wykonawca,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi  wymaganego 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  zamawiający  może  zbadać,  czy  nie  podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert.

11. Zamawiający poprawi w tekstach ofert:
1)  oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian 

w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została 
poprawiona.

12. Przez oczywistą  omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie w szczególności  wadliwy wynik 
działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

13. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w Dziale VI 
niniejszego ogłoszenia.

14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia;
2) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  Postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w Dziale XXI pkt 11 ppkt 3) niniejszego ogłoszenia;
7) Wykonawca nie wyraził  zgody, o której  mowa w  Dziale X  pkt 2 niniejszego ogłoszenia, na 

przedłużenie terminu związania ofertą;
8) wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium;
9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

16. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  od  Wykonawcy  niepodlegającego 

wykluczeniu,
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) przypadkach, o których mowa Dziale XIV pkt 4 niniejszego ogłoszenia, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie Zamówienia Publicznego. 

XI  I  I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
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1. Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszystkie  elementy  cenotwórcze  związane  z  pełną,  prawidłową 
i terminową realizacją zamówienia. 

1. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

1. Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie 
będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.

1. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

1. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej  
umowy.

1. W  przypadku  zmiany  obowiązujących  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisów  dotyczących 
wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,  
zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a)  Miesięczna cena ryczałtowa brutto (C) – 80 pkt
b)  Okres gwarancji na wykonane przyłącza (G) – 10 pkt
c)  Czas reakcji w przypadku awarii (T) – 10 pkt

       2.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów.
                Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

            Zamawiający w celu oceny ofert zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach, tj.

P =  C + G + T

a)     Miesięczna cena ryczałtowa brutto

     Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

                                    

                                                       Cn
   GP     =     -----------------     x  80 pkt, gdzie:

           Cb

  
C     - liczba punktów za kryterium
Cn     - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cb     - cena oferty badanej

b) Okres gwarancji na wykonane przyłącza  

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
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                                      Gb
   G1     =     -----------------     x  10 pkt, gdzie:

            Gn

  
G1     - liczba punktów za kryterium
G1n    - najdłuższy okres gwarancji w ofertach nie odrzuconych
G1b    - okres gwarancji w ofercie badanej 

 wykonawca deklaruje w formularzu oferty okres gwarancji w miesiącach

 zamawiający zakłada min. okres gwarancji - 12 miesięcy, max. – 24 miesiące

 w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu oferty okresu gwarancji, zamawiający uzna, 
że wykonawca zaoferował min. okres gwarancji. tj. 12 miesięcy

c) Czas reakcji wykonawcy od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii    od   zamawiającego   
do momentu jej zabezpieczenia i przystąpienia do prac, w miejscu jej wystąpienia

 wykonawca deklaruje w formularzu oferty czas reakcji: do 30 min. albo do 1h.

 za czas reakcji nie dłuższy niż 30 min., zamawiający przyzna - 10 pkt.

 za czas reakcji powyżej 30 min. do 1h, zamawiający przyzna 0 pkt.

 zamawiający zakłada max. czas reakcji – 1h. 

 w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu oferty czasu reakcji, zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował max. czas reakcji 1h.

3. Zamawiający udzieli  zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. 
spełnia wymagania  niniejszego ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag 
otrzyma największą liczbę punktów.

4. Jeżeli  nie  będzie  można wybrać oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na to,  że dwie  lub  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 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. W przypadku złożenia oferty,  której  wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej  
oferty  doliczy do przedstawionej  w niej  ceny podatek od towarów i  usług,  który  miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, 
czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego, 
wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO     WYBORZE   
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
oferty o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 
zamawiający  może  zażądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 
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3. Zamawiający  będzie  wymagał  potwierdzenia  faktu  zawarcia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności   
cywilnej  na sumę ubezpieczenia  nie  mniejszą niż    200     000,00 PLN   w całym okresie  obowiązywania   
umowy.

XV  I  . WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Dla zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
ustala się zabezpieczenie w wysokości 10.000,00 zł 

2. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 w następującej formie:  pieniężnej/ 
następnie w formie gwarancji (po jej przedstawieniu Zamawiającemu).

3. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w następujących terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni  od  dnia  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy  i  uznania  go  przez 
Zamawiającego za należycie wykonany,

2) pozostałą część (30 %) – najpóźniej  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady po 
potrąceniu  ewentualnych  należności  Zamawiającego,  na  których  pokrycie  ustanowiono 
zabezpieczenie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na poczet naliczonych kar umownych.

5. W  przypadku  zmiany  terminu  obowiązywania  umowy,  zgodnie  z  §  27  ust.  1  pkt  3)  umowy, 
Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  aneksu  przedłużającego  termin  wykonania  przedmiotu 
umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy, zachowując nieprzerwaną ciągłość 
i wysokość zabezpieczenia umowy.

6. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców może 
zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wykonawca w trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  może dokonać zmiany  formy ZNWU na 
zasadach określonych odpowienio w art. 149 ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU nie stanowi istotnej 
zmiany postanowień niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

XVI  I  . UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Ogólny wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy 
zgodnej ze wzorem załączonym do Ogłoszenia, w terminie określonym przez zamawiającego.

3. Umowę  podpisują  upoważnieni  przedstawiciele  wykonawców  lub  pełnomocnik,  jeżeli  jego 
pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy.

4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w umowie przewidzianych w § 22 wzoru umowy.

XVII  I  .  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY    
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia.

2. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  umieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  na  stronie 
internetowej  Zamawiającego  albo  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
Zamawiającego stanowiącej  podstawę jego wniesienia -  jeżeli  została  przesłana faksem lub pocztą 
elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, 
że mógł on zapoznać się z jego treścią.
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4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, 
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8. O  zawieszeniu  biegu  terminu  związania  ofertą  Zamawiający  informuje  niezwłocznie  Wykonawców, 
którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na 
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.

10. O  wniesieniu  odwołania  oraz  jego  treści  i  zarzutach  Zamawiający  zawiadamia  niezwłocznie 
Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

11. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

12. Odwołanie rozstrzyga się w ciągu 10 dni od daty wniesienia odwołania do Zamawiającego.

13. Treść rozstrzygnięcia  wraz z  uzasadnieniem Zamawiający przesyła  niezwłocznie  Wykonawcy,  który 
wniósł odwołanie.

14. W  przypadku  uwzględnienia  odwołania,  Zamawiający  powtarza  zakwestionowaną  w  odwołaniu 
czynność.

15. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców. 

16. Rozstrzygnięcie odwołania przez Zamawiającego jest ostateczne. 

XIX.   PODWYKONAWSTWO   
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach określonych we 

wzorze umowy.

2. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec zamawiającego za jego działania lub zaniechania. 

XX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

XXI.  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WYKONAWCY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
„Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  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  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający 
informuje, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 

83-330 Żukowo;

 inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Spółce  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  jest  Pan  Piotr  Derra, 
p.derra@skzukowo.pl, 885 561 002;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZS/1/U/2021;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (t.j Dz.U z 2020 r. 
poz. 2176).;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;  

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 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 **;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.” 

*    Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku 
postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  
lub państwa członkowskiego.

XX  II  . ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOS  ZENIA  

1. Załącznik nr 1   -  Formularz oferty;

2. Załącznik nr 2   -  Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

3. Załącznik nr 3   -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

4. Załącznik nr 4   -  Oświadczenie (grupa kapitałowa);

5. Załącznik nr 5   -  Wykaz sprzętu przeznaczony do realizacji zamówienia

6. Załącznik nr 6   -  Wzór umowy;
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