ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres zamawiającego:
„WODOCIAGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
tel. 12 281-50-54 wew. 102, 12 281-24-23
e-mail: siec@wodociagi-niepolomice.pl

II.

Określenie trybu zamówienia: Zapytanie ofertowe

III.

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie prac polegających na budowie sieci wodociągowej w ramach projektu budowlanego pn.
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki, gmina
Niepołomice”.
2. Wykonanie prac polegających na budowie sieci wodociagowej w ramach projektu budowlanego pn.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”.
3. Wykonanie prac polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zabierzowska”.
4. Wykonanie prac polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska”.

CPV – Wspólny Słownik Zamówień:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje prace takie jak:
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki, gmina Niepołomice”
oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”.
1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i wzorem umowy.
2. Zapewnienie obsługi kierownika budowy.
3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej na budowie w tym w szczególności wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej w skali 1:500.
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4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z wzorem umowy) obejmującej m.in:
 Powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną z klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego, powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch
egzemplarzach (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności rzędne
punktów węzłowych, opisy zastosowanych przewodów w zakresie materiału i średnicy,
istniejące uzbrojenie terenu, rury osłonowe).
 Wersję cyfrową inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG.
 Obmiar wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem długości według
zastosowanej średnicy i materiału.
 Dokumentacja fotograficzna wszystkich wykonanych węzłów (wykonana przed ich zakryciem)
wraz z opisem i rysunkiem odnoszącym w teren.
 Oświadczenie
geodety
dotyczące
usytuowania
obiektu
budowlanego
zgodnie
z zagospodarowaniem terenu.
 Mapę z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem
projektantai kierownika budowy odnośnie wprowadzonej zmiany nieistotnej jeśli wystąpiła.
 Oświadczenie kierownika budowy w zakresie określonym w art.57 ust.1 pkt.2 Prawa
budowlanego.
 Prawidłowo wypełniony dziennik budowy.
 Protokoły z odbiorów skrzyżowań istniejącego uzbrojenia podziemnego z nowobudowaną siecią
podpisane przez kierownika budowy i administratora istniejącego uzbrojenia podziemnego.
 Protokoły odbiorów zajęcia pasa drogi podpisane przez administratorów dróg.
 Oświadczenia o przywróceniu nieruchomości do stanu nie gorszego niż pierwotny podpisane
przez właścicieli nieruchomości biorących udział w procesie budowlanym.
 Protokoły likwidacji istniejącej sieci jeżeli wystąpiła likwidacja.
 Protokoły z przeprowadzanych prób szczelności.
 Protokoły z przeprowadzonych dezynfekcji.
 Sprawozdania z badań wody.
 Atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów na przedmiotowej inwestycji.
Ze
szczegółami
dokumentacji
projektowej
można
zapoznać
w godzinach od 7:00 – 15:00 (poniedziałek – piątek), tel. (12) 281 50 54.

się

w

Dziale

Sieci

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zabierzowska” oraz „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska”.
1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót
budowlanych i wzorem umowy.
2. Zapewnienie obsługi kierownika budowy.
3. Zapewnienie obsługi geodezyjnej na budowie w tym w szczególności wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej w skali 1:500.
4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z wzorem umowy) obejmującej m.in:
 Powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną z klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego, powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch
egzemplarzach (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności rzędne
punktów węzłowych, opisy zastosowanych przewodów w zakresie materiału i średnicy,
istniejące uzbrojenie terenu, rury osłonowe).
 Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w pliku DWG.
 Obmiar wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem długości według
zastosowanej średnicy i materiału.
 Oświadczenie
geodety
dotyczące
usytuowania
obiektu
budowlanego
zgodnie
z zagospodarowaniem terenu.
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 Mapę z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem
projektanta i kierownika budowy odnośnie wprowadzonej zmiany nieistotnej jeśli wystąpiła.
 Oświadczenie kierownika budowy w zakresie określonym w art.57 ust.1 pkt.2 Prawa
budowlanego.
 Prawidłowo wypełniony dziennik budowy.
 Protokoły z odbiorów skrzyżowań istniejącego uzbrojenia podziemnego z nowobudowaną siecią
podpisane przez kierownika budowy i administratora istniejącego uzbrojenia podziemnego.
 Protokoły odbiorów zajęcia pasa drogi podpisane przez administratorów dróg.
 Oświadczenia o przywróceniu nieruchomości do stanu nie gorszego niż pierwotny podpisane
przez właścicieli nieruchomości biorących udział w procesie budowlanym.
 Protokoły likwidacji istniejącej sieci jeżeli wystąpiła likwidacja.
 Protokoły z przeprowadzanych prób szczelności.
Atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów na przedmiotowej inwestycji.
Ze
szczegółami
dokumentacji
projektowych
można
zapoznać
w godzinach od 7:00 – 15:00 (poniedziałek – piątek), tel. (12) 281 50 54.

się

w
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Sieci

IV.

Realizacja zamówienia:
1. Termin realizacji inwestycji o której mowa w pkt III, ppkt 1 do 21.12.2018 r.
2. Termin realizacji inwestycji o której mowa w pkt III, ppkt 2 do 21.12.2018 r.
3. Termin realizacji inwestycji o której mowa w pkt III, ppkt 3 do 21.12.2018 r.
4. Termin realizacji inwestycji o której mowa w pkt III, ppkt 4 do 21.12.2018 r.
5. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego.
6. Faktury powinny zawierać pozycję dotyczącą kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni
dróg na poszczególnych zadaniach.
7. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe (max 4) po zakończeniu poszczególnych inwestycji
o których mowa w pkt. III.

V.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Ocena złożonych ofert będzie dokonana na podstawie oświadczenia
złożonego w ofercie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę powinien posiadać wymagane prawem
budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie:
a.
1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 300 mb.,
b.
1 budowa sieci wodociągowej o długości min. 300 mb
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi wykonanie w/w zadań w jednym
lub w odrębnych zamówieniach przedstawiając referencje.
Oferta będzie odrzucona jeśli Wykonawca nie spełni w/w warunków.

VI.

Miejsce i termin składania ofert:
W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 10.10.2018 r. do godz. 12.00
- na piśmie w Biurze Obsługi Klienta „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o., ul. Droga Królewska
27, 32-005 Niepołomice
- lub e-mail: siec@wodociagi-niepolomice.pl;
(oferta przesłana drogą elektroniczną ma mieć formę skanu z podpisem osoby odpowiedzialnej).
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VII.

Treść oferty powinna zawierać co najmniej:
nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….;
adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….;
NIP ………………………………….;
Regon: ………………………………..;
nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………..…………………….;
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki, gmina Niepołomice”
Cenę netto: ……………… zł (słownie złotych:………………………………………………………….…………)
Podatek VAT: ………...% wartość ………..…… zł (słownie złotych:………………………………..….………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych:…..………………………………………………….…………)
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywani działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnymi zmianami opisu przedmiotu
zamówienia, udzielonymi odpowiedziami oraz projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Okres gwarancji: ( min. 60 miesięcy)……………………………………………………………………………
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………..………………………
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”
Cenę netto: ……………… zł (słownie złotych:………………………………………………………………...…)
Podatek VAT: ………...% wartość ………..…… zł (słownie złotych:…………………………………..………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych:…..……………………………………………………………)
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywani działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnymi zmianami opisu przedmiotu
zamówienia, udzielonymi odpowiedziami oraz projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Okres gwarancji: ( min. 60 miesięcy) ……………………………………………………………………………
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………..………………………

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zabierzowska”
Cenę netto: ……………… zł (słownie złotych:…………………………………………………………….……)
Podatek VAT: ………...% wartość ………..…… zł (słownie złotych:………………………………...………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych:…..………………………………………………….………)
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Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywani działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnymi zmianami opisu przedmiotu
zamówienia, udzielonymi odpowiedziami oraz projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Okres gwarancji: ( min. 60 miesięcy) ……………………………………………………………………………
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………..………………………
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska”:
Cenę netto: ……………… zł (słownie złotych:…………………………………………………………….……)
Podatek VAT: ………...% wartość ………..…… zł (słownie złotych:………………………………...………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych:…..………………………………………………….………)
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywani działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnymi zmianami opisu przedmiotu
zamówienia, udzielonymi odpowiedziami oraz projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Okres gwarancji: ( min. 60 miesięcy) ……………………………………………………………………………
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………..………………………
Łącznie wartość zamówienia (za 4 zadania):
Cenę netto: ……………… zł (słownie złotych:…………………………………………………………….……)
Podatek VAT: ………...% wartość ………..…… zł (słownie złotych:………………………………...………)
Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych:…..………………………………………………….………)
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.

Niepołomice, dnia: ……….……………………

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka Wykonawcy
VIII.

IX.

Informacja z otwarcia ofert będzie przekazana niezwłocznie do wykonawców, którzy złożyli
oferty i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym wymogom o najniższej cenie
łącznej za 4 zadania (100% cena), obliczonej wg wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
X.

Uwagi:
1. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dwie kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem uprawnień kierownika budowy, aktualnego
zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez
kierownika budowy celem dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB.
2. Warunki zmiany umowy zgodnie z §18 projektu umowy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu poszczególnych części zadań do przedłożenia
Zamawiającemu obmiaru wykonanych odtworzeni nawierzchni dróg. W/w obmiar powinien
zawierać miejsce oraz powierzchnię odtworzenia w m2 wraz zestawieniem kosztów
przedstawionych w kwotach netto i brutto.
4. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie
doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych,
funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów niż
produkty określone za pomocą nazw producentów w dokumentacji pod warunkiem, że oferowane
produkty posiadają co najmniej równoważne lub lepsze parametry techniczne i jakościowe jak
produkty podane za pomocą nazw w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

XI.

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Dodatkowych
informacji
w
zakresie
zapytania
udziela
Pan
Artur
Golonka,
nr tel. 12 281-50-54 wew. 102, 696 883 261, e-mail: a.golonka@wodociagi-niepołomice.pl
Załączniki:
Oryginały dokumentacji projektowej do wglądu w siedzibie zamawiającego.
1. Projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki, gmina
Niepołomice” (wersja PDF).
2. Projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki” (wersja PDF).
3. Projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zabierzowska” (wersja PDF).
4. Projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska” (wersja PDF).
5. Wzór umowy.
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowania (wersja PDF).

1

- rozporządzenie 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).
2 - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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