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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba, 
REGON: 241576957;   NIP: 649-226-98-27;   KRS: 0000360471; 
e-mail: przetargi@mpwikporeba.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego, na podstawie regulaminu wewnętrznego. 
W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2018 poz. 1986). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
 

III. Opis zamówienia 
 

Nomenklatura CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic 
Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” w związku z planowanym projektem do 
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 dla osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 
5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT 
"Przebudowa sieci wodociągowej, wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Roździeńskiego i 
Wiejskiej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Poręba". 
Przedmiotem zamówienia jest zakres prac projektowych obejmujących wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic 
Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 
Zakres projektu obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej  
w ulicy Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej o długości ok 1300 mb licząc od początku zakresu 
do ostatniego odbiorcy. 
Należy również przewidzieć zaprojektowanie sięgaczy/odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej do najdalej położonych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy drogach 
dojazdowych gruntowych. 
Podane długości należy traktować orientacyjnie. Wykonawca musi uwzględnić możliwość 
zwiększenia długości sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. 
 
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.  
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) inwentaryzację stanu istniejącego systemu odprowadzania ścieków oraz systemu 

zaopatrzenia w wodę, 
b) opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wywiadów branżowych,  
c) wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych podłoża gruntowego pod 

projektowaną kanalizację i wodociąg, 
d) uzyskanie aktualnej mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów dla obszaru 

objętego warunkami umowy, 
e) przedłożenie koncepcji projektowanej kanalizacji oraz wodociągu do akceptacji 

zamawiającemu,  
f) uzyskanie zgód na zajęcie nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji, 
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g) uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz 
z wykonaniem lub uzyskaniem materiałów niezbędnych do jej uzyskania, w tym jeżeli 
zajdzie taka potrzeba opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, 

h) uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, 
i) opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, 
j) opracowanie projektów przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych do wszystkich 

odbiorców znajdujących się wzdłuż projektowanej sieci, 
k) sporządzenie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym uzupełniającym  

i uszczegóławiającym projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do realizacji robót budowlanych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 ze zm.), 

l) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 ze zm.); 

m) sporządzenie przedmiarów robót, 
n) sporządzenie kosztorysów inwestorskich, 
o) uzgodnienie opracowanego projektu budowlanego z Zamawiającym, 
p) opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
q) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanych inwestycji, 
r) projektant jest zobowiązany uzgodnić z właścicielami wszystkich posesji lokalizację 

przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych, 
s) wykonanie lub uzyskanie wszelkich innych opracowań i wszystkich wymaganych 

przepisami opinii, uzgodnień i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę niezależnie od tego czy zostały wyraźnie przewidziane w umowie czy nie. 

2. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

3. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
a) 4 egz. uzgodnionych projektów budowlanych, zatwierdzonych przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę dla każdego 
z zakresów. Projektant powinien wykonać ilość egzemplarzy projektów niezbędną do 
uzgodnienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

b) 2 egz. projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże, 
c) 2 egz. kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót w rozbiciu na poszczególne branże, 
d) 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) 2 egz. dokumentacji geotechnicznej i geologicznej, 
f) 1 egz. kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej, 
g) 1 egz. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wersji ath, 
h) operat terenowo - prawny,  
i) komplet uzgodnień branżowych, w tym protokół z Narady Koordynacyjnej, 
j) ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
k) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
l) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 
m) oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji. 
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4. Podczas prowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców prac, objętych Dokumentacją 
Projektową, Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek przygotowywania  
wyjaśnień do Dokumentacji Projektowej i projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz przekazywanie ich 
Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Zapytaniu Ofertowym oraz 
Załączniku mapowym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z dołożeniem najwyższej 
staranności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach 
administracyjnych. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępny projekt do akceptacji w terminie do 30 dni 
od dnia zawarcia umowy. Zamawiający  zajmie stanowisko w formie pisemnej  w terminie 
7 dni od daty złożenia. 

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy może zapoznać się ze stanem nieruchomości, na 
których zamierzenie budowlane będzie projektowane, w tym faktycznym i prawnym, jak i 
posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, i oświadczy że nie istnieją żadne przeszkody 
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i zaświadczenia pozwalające na uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym 
egzemplarzu projektu budowalnego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań 
konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na jakość oraz koszty 
robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej, a także 
przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia 
Wykonawcy lub wykonawców prac, objętych Dokumentacją Projektową, dla prawidłowego 
wykonania Dokumentacji Projektowej i całej inwestycji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności treści kosztorysów inwestorskich, 
sporządzonych w ramach niniejszej umowy oraz do podejmowania czynności mających na 
celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

12. W dokumentacji projektowo – kosztorysowej niedopuszczalne jest używanie znaków 
towarowych patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Materiały oraz usługi należy 
wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, 
w taki sposób aby można było dokonać wyboru z co najmniej kilku producentów dostępnych 
na rynku. 

13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do dwóch  aktualizacji Kosztorysów 
Inwestorskich na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 60 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu przekazania Dokumentacji Projektowej, jak i do sprawowania nadzoru autorskiego 
na wykonywania robót budowlanych bez dodatkowych opłat. 

14. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe i nie zależy od długości i zakresu do 
zaprojektowania sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin realizacji zamówienia - 30.11.2019r. 
 

V. Wymagania stawiane Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:  

1. Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu 
budowlanego o porównywalnym zakresie. 
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Projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 
290 z późn. zm.) zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych. 
 

2. Dysponowanie minimum: 
a. Jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz aktualną przynależnością do odpowiedniej izby zawodowej, 

 
Projektant powinien  posiadać  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  zgodnie  z ustawą z dnia  
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278 ze zm.)  
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne  funkcje  
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych.  Regulację  odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  
(Dz.U. 2016 poz. 65).  
 
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach zawodowych oraz doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
 
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć 
wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
 

VI.       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy, w tym 
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu. 

 

Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2. 
3. Zaparafowany pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy wzór umowy na druku stanowiącym załącznik nr 3.  
4. Wykaz zrealizowanych projektów wraz z wykazem osób – załącznik nr 5 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez 

osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.  
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1) Wykaz wykonanych prac projektowych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden 
projekt budowlany o porównywalnym zakresie wraz z dowodami określającymi czy te prace 
projektowe zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie jest  w stanie  uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie  Wykonawcy.  
2) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
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VII. Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

1. Wykonawcy z Zamawiającym będą porozumiewać się: elektronicznie poprzez adres e-mail 
przetargi@mpwikporeba.pl lub pisemnie, na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-maila uważane 
będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie 
potwierdzona. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 

4. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekaże wykonawcy który złożył zapytanie 
oraz zamieści na stronie internetowej: www.mpwikporeba.pl. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiający może zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej. 

6. W przypadku, gdy modyfikacja treści Zapytania Ofertowego powodować będzie konieczność 
wprowadzenia zmian oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 
IX.      Termin związania ofertą. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym przez Zamawiającego. 

3. Ofertę sporządza się z zachowaniem formy pisemnej/przesłanie elektroniczne.  
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty lub przepisów prawa. Jeżeli upoważnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu  
z właściwego rejestru) lub przepisów prawa, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Ofertę należy przesłać na adres mailowy przetargi@mpwikporeba.pl (preferowane) lub 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pokój nr 2, ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, Poręba. 
 

XI.        Miejsce i termin składania ofert 
 
Termin składania ofert do dnia 20.05.2019r., do godz. 1000. 
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Ofertę można złożyć: 

1. Elektronicznie na adres e-mail: przetargi@mpwikporeba.pl; w tytule „Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci 
wodociągowej w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” 

2. Listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ks. 
Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba. Decyduje data wpływu. Oferta powinna być złożona 
w jednej kopercie, opatrzona napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic 
Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” 

3. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Pok. Nr 2 – Oferta powinna być złożona w jednej 
kopercie, opatrzona napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Walentego 
Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty i podać ją w formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1) w zapisie liczbowym i słownie według zasad w nim określonych. 

2. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane 
z realizacją zamówienia oraz VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 
składania oferty wraz z innymi kosztami wynikającymi z postanowień Zapytania Ofertowego  
i istotnych postanowień umowy, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
Cenę ofertową brutto stanowi cena ofertowa netto powiększona o podatek od towarów i usług wg 
stosownej stawki VAT. 

 
XIII. Badanie ofert 

 

1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający w tekście oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty. O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
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5. Ocena zgodności oferty z treścią Zapytania Ofertowego przeprowadzona zostanie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

 
 

XIV. Ocena ofert 
 

Zamawiający dokonuje oceny nie odrzuconych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
Cena 100% - wg wzoru 

  x  100  =  ilość punktów za cenę ofertową netto 

Cmin – najkorzystniejsza (najniższa) oferta pod względem ceny netto, 
Cn    -  cena badanej oferty  

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy który otrzyma największą liczbę 
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

 

1. Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości zawarcia umowy które były 
nieznane przed terminem składania ofert. 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna  
z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 
XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 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. 

 

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”, 
informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z  o.o., ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba, tel. 032 / 677-11-62; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ZO-6/2019 na zadanie: „Opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej 
i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej  
w Porębie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

 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. 

 
------------------------ 
Wyjaśnienia: 
* 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. 
** 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. 
 
 
Załączniki: 
załącznik nr 1 - formularz ofertowy 
załącznik nr 2 - oświadczenia wykonawcy 
załącznik nr 3 - wzór umowy 
załącznik nr 4 - plan sytuacyjny 
załącznik nr 5  - wykaz projektów, wykaz osób 
 
 
 
Poręba,  dnia 10.05.2019r.  
 
         

      Zatwierdzam 
 
 

   Prezes Zarządu 
             
Mariusz Grabarczyk 

 


