Tuchów, 31.07.2017r.
L. Dz. DIR/336/PZ/ZP.PROW.2/07/2017/754

ZAPYTANIE OFERTOWE
w którym z uwagi na wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający stosował będzie przepisy Regulaminu – Zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia
sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej'' Sp. z o. o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
REGON: 852747825, NIP: 993-04-06-600
Tel. +48 146210562
Fax. +48 146210564
e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
adres strony internetowej: www.dorzeczebialej.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury otwartej na:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” w ramach której planuje się
przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gm.
Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z
przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Postępowanie znak –
ZP.PROW-1/2017/2
Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00021-65150UM0600058/16 z dnia 29 czerwca 2017r. na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów
Tel. +48 146210562
Fax. +48 146210564
e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
adres strony internetowej: www.dorzeczebialej.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl

2. Tryb udzielania zamówienia
2.1

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury otwartej w oparciu o Regulamin –
„Zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy,
usługi i roboty budowlane w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych” (zwany dalej Regulaminem)
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obowiązujący w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. oraz w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z
2017 r., poz. 106).
2.2 Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj.
www.dorzeczebialej.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa tj.: www.portalogloszen.arimr.gov.pl .
Uwaga!
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia zastrzega sobie możliwość zakończenia
postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” w ramach której planuje się
przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gm.
Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z
przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski
i obejmuje:
 Drogę wojewódzką nr 980 relacji Jurków – Charzewice – Zakliczyn – Gromnik – Biecz na odcinkach
przejść poprzecznych z siecią kanalizacyjną i wodociągową,
 obszar objęty jest opracowaniem koncepcyjnym stanowiącym tylko w zakresie mapowym
załącznik nr1 do PFU przedstawiający zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz załącznik nr3 do PFU
przedstawiający zakres sieci wodociągowej.
 budynki przewidziane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wskazano na
załączniku graficznym stanowiącym załączniku nr11 do PFU
 działki ewidencyjne wg zestawienia stanowiącego załącznik nr2 do PFU przedstawiający zakres
sieci kanalizacji sanitarnej oraz załącznik nr4 do PFU przedstawiający zakres sieci wodociągowej
 działki ewidencyjne wg zestawienia stanowiącego załącznik nr13 do PFU przedstawiający zakres
budynków przewidzianych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Podział na Zadania zwane dalej „Kontraktami”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) Kontrakty:

KONTRAKT I

– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na
budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy,
gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi – roboty kwalifikowalne

KONTRAKT II – zaprojektowanie i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w
ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik
Strzyżewski polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc.
Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi – roboty
niekwalifikowalne
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Uwaga. Z uwagi na dofinansowanie głównej części przedmiotu zamówienia celem usprawnienia prowadzenia rozliczenia
zadań, Zamawiający informuje, że na każdy z Kontraktów zostanie zawarta odrębna umowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w Programach Funkcjonalno – Użytkowych i Warunkach Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.

4. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia prowadzony w formule „zaprojektuj i wybuduj”
został wykonany w terminie do 30.04.2019 roku od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem zapisów
w pkt 13.1 SIWZ.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Warunki płatności
Płatności będą realizowane na warunkach określonych w wzorze umowy, stanowiącym część II
materiałów przetargowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
wykluczenia
Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.
Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane
zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.:
− przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem,
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami
wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
4) 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Z postępowania wyklucza się również Wykonawców którzy spełniają przesłanki o których mowa w §
15 ust 1 pkt 1) – 11), ust. 4 oraz ust. 6 pkt. 1) – 4) Regulaminu.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z
ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
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8. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci oferty:
8.1 których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
8.2 złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków , określonych w zapytaniu ofertowym,
8.3 które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

9. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 8 i 16 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
Sposób przygotowania i złożenia oferty został określony w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
Oczyszczalnia Ścieków, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, dziennik podawczy,
w terminie do dnia 14.08.2017r., do godz. 10:00.
11.2 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na Oczyszczalni Ścieków,
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C — sala narad, parter dnia 14.08.2017r., godz. 10:15.
11.4 Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
11.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.6 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11.7 Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania pod rygorem odrzucenia ofert.
11.8 Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
11.1

12. Opis sposobu obliczania ceny.
Sposób obliczenia ceny został określony w pkt 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Kryteria oceny Ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktów.
13.1 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu:
a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – 60%.
Oferta najtańsza otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn/Cb x 100 x 60% = ilość punktów
gdzie:
Cn
Cb
100
60%

– najniższa cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ spośród ofert nieodrzuconych,
– cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ oferty badanej,
– wskaźnik stały,
– procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto /przedmiotu zamówienia/.

b) okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia – 8%
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Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny
60 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający
żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
− Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 60 miesięcy i więcej
otrzyma – 8 pkt
− Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 48 miesięcy otrzyma
– 4 pkt
− Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 36 miesięcy otrzyma
– 0 pkt
Uwaga. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż minimalny, tj. 36 miesięcy,
wówczas jego oferta – jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona na podstawie §17 ust. 1 pkt.
2) Regulaminu. Z kolei jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość
punktów dla tego kryterium tj. 8 punktów, tak jak za 60 miesięczny okres gwarancji, a w umowie
wskaże zaoferowany w ofercie termin gwarancji i rękojmi.
c) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 16%
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.04.2019 roku od
daty podpisania umowy. Za zaoferowanie tego terminu wykonawca otrzyma 0 punktów w tym
kryterium. Wykonawca będzie premiowany za zaoferowane krótszego terminu wykonania
zamówienia. Zamawiający ustala maksymalną ilość skrócenia terminu wykonania zamówienia do
31.12.2018 roku. Planowany termin podpisania umowy najpóźniej 29.09.2017 roku i taki termin
przyjmuje Zamawiający do porównania w tym kryterium złożonych w postepowaniu ofert.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.04.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 0 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.03.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 4 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28.02.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 8 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.01.2019
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 12 pkt
− Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018
roku od daty podpisania umowy otrzyma – 16 pkt
Uwaga. Niedopuszczalne jest wskazanie innych jak powyżej terminów wykonania przedmiotu
zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin wykonania zamówienia inny jak 30.04.2019
rok lub 31.03.2019 rok lub 28.02.2019 rok lub 31.01.2019 rok lub 31.12.2018 rok, wówczas jego oferta
– jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona na podstawie §17 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu. Z
kolei Wykonawca wskaże jako termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018 roku,
wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów dla tego kryterium tj. 16
punktów, tak jak dla terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 31.12.2018 roku od daty
podpisania umowy.
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d) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia – 16%
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika
budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w
powyższej specjalności i przyznawać punkty jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy robotach
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanych robotach budowlanych,
rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej np. technologii
przewiertów.
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki
sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę
na użytkowanie.

Punktacja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący
sposób:
L.p.

1

2

3

4

Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, drugiej (2) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanej robocie
budowlanej, rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej
np. w technologii przewiertów sterowanych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, trzeciej (3) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanej robocie
budowlanej, rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej
np. w technologii przewiertów sterowanych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, czwartej (4) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanej robocie
budowlanej, rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej
np. w technologii przewiertów sterowanych.
Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, piątej (5) robocie
budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na wskazanej robocie
budowlanej, rurociągi były układane za równo w technologii wykopowej jak i bezwykopowej
np. w technologii przewiertów sterowanych.

Punktacja

4 pkt

8 pkt

12 pkt

16 pkt

Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty:
a. wykaz wskazujący:
− osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający
− roboty budowlane przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika
budowy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję
kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wykazane roboty budowlane, o których
mowa powyżej muszą polegać na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej o łącznej długości sieci co najmniej 12 km. Na
wskazanych robotach budowlanych, rurociągi były układane za równo w technologii
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wykopowej jak i bezwykopowej np. w technologii przewiertów sterowanych.
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
b.

c.

dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności zawierające informacje 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
z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy
lub inspektora nadzoru

Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy
lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te nie podlegają założeniu
na podstawie § 18 ust. 11 oraz § 14 ust. 15 Regulaminu na późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia.

Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada
doświadczenia w realizacji robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj. wykonawca nie
wykaże dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim przypadku przyzna
wykonawcy 0 pkt.
Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących
sytuacjach:
− nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,
− nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz
że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub inspektora
nadzoru
− z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana
osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu
robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.2.
SIWZ.

13.2 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej

brutto przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia,
terminu realizacji przedmiotu zamówienia i dodatkowego doświadczenia kierownika budowy
wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia. Łączna liczba punktów jaką może otrzymać
oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów za kryterium cena ofertowa brutto za
przedmiot zamówienia, za kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia,
za kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia i za kryterium dodatkowe doświadczenie
kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia.

14. Inne
14.1 Zakazana jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert (w tym w szczególności wysokość zaoferowanej ceny).
14.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez
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podania przyczyn na każdym jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
14.4 Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
14.5 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty.

15. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty
15.1 Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
b. oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie
15.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15.3 Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję, informacji
o;
a. wyborze wykonawcy albo
b. odrzuceniu złożonych wszystkich ofert, albo
c. niezłożeniu żadnej oferty, albo
d. zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
15.4 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania
umowy. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany wykonawca powinien przybyć we
wskazane miejsce celem podpisania umowy.
15.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy po ocenie prawidłowo przeprowadzonego
postępowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy.
15.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba że zostanie podjęta decyzja o zakończeniu postępowania bez
wyboru żadnej z kolejnych ofert.

16. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
16.1
16.2

16.3
16.4

16.5

16.6

16.7
16.8

Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz wobec których brak jest podstaw do wykluczenia – do wypełnienia przez
Wykonawców i załączenia do oferty
Załącznik nr2 do SIWZ – Druk Oferta – do wypełnienia przez Wykonawców,
Załącznik nr3 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania
określone w pkt 5.2.1 SIWZ – do wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu
na każde jego wezwanie,
Załącznik nr4 do SIWZ – Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt 5.2.2 SIWZ – do
wypełnienia przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie,
Załącznik nr5 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej – do wypełnienia przez Wykonawcę
i przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji,
Załącznik nr6 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu – do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia
do oferty /jeśli dotyczy/,
Załącznik nr7 do SIWZ – Wykaz określający dodatkowe doświadczenie kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
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16.9

16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – do wypełnienia przez Wykonawcę i załączenia do
oferty.
Załącznik nr8 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – do wypełnienia przez Wykonawcę i
załączenia do oferty.
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Kontraktu I i II,
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – roboty kwalifikowalne
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – roboty niekwalifikowalne
Załącznik nr1 do PFU – załącznik graficzny – sieć kanalizacji sanitarnej
Załącznik nr2 do PFU – wykaz działek – sieć kanalizacji sanitarnej
Załącznik nr3 do PFU – załącznik graficzny – sieć wodociągowa
Załącznik nr4 do PFU – wykaz działek – sieć wodociągowa
Załącznik nr5 do PFU – instrukcja montażu i wykrywania przecieków
Załącznik nr6 do PFU – wzór umowy w/s wejścia w teren
Załącznik nr7 do PFU – dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr8 do PFU – wzór kartoteki studni
Załącznik nr9 do PFU – operat dendrologiczny
Załącznik nr10 do PFU – Wykaz Cen
Załącznik nr11 do PFU – załącznik graficzny – budynki do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
Załącznik nr12 do PFU – wzór protokołu odbioru przyłącza
Załącznik nr13 do PFU – wykaz działek – budynki do podłączenia do sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi

10/10

