ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.106)

usługa i roboty budowlane:

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo”

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.
ul. Nad Kanią 77
63 - 800 Gostyń
NIP: 696-14-12-089
REGON: 410346735
tel. 65 572 94 30, fax 65 572 94 50
internet: www.zwikgost.cc.pl
e-mail: techniczny@zwikgost.cc.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.106) w
sprawie szczegółowych warunków trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej oraz art. 43a 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. z 2015 r. poz. 349 z poźn. zm.).
Zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
Przedmiotem zamówienia „zaprojektuj - wybuduj” jest wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej
w miejscowości Kosowo.
Realizacja zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania przebudowy sieci wodociągowej
w pasie drogi powiatowej na działce o nr ewidencyjnym 124 w miejscowości Kosowo, na
długości ok. 246 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy, w części
obejmującej przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo.
IV.

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia - 15 marzec 2018 r.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”
na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII.
VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zawierający jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę sieci
wodociągowej o długości min. 200,00 m.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, załączając
dokument potwierdzający należyte wykonanie robót budowlanych, wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane.
2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia tj.:
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Ww. osoby mogą posiadać odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 65).
Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
zapytania ofertowego.
VIII.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia
2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106) oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez
beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa 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 20142020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 349 z poźn. zm.) lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
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.
2. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia
2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106) oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona
przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru
przez Zamawiającego (beneficjenta) wykonawcy zamówienia.
IX.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
c) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
d) oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
e) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do
wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione
do podpisania oferty,
f) dokumenty (formularze, wykazy, oświadczenia) sporządzone na podstawie wzorów
załączonych do zapytania ofertowego muszą być złożone w formie oryginałów. Pozostałe
dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
2. Zawartość oferty składanej przez Wykonawcę:
a) formularz oferty - załącznik Nr 1,
b) wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 2,
c) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik Nr 3,
d) oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych - załącznik Nr 4,

X.

WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Wyjaśnianie treści zapytania ofertowego:
a) 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,
b) zapytania mogą być składane w formie pisemnej na adres Zamawiającego albo przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks: 65 572 94 50 albo e-mail:
techniczny@zwikgost.cc.pl),
c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej.
2. Zmiana zapytania ofertowego:
Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia
2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106) przed upływem terminu składania ofert można zmienić
zapytanie ofertowe jeżeli:
a) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie z art.
43a ust. 3 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.
z 2015 r. poz. 349 z poźn. zm.),
b) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert,
dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 7 dni.
XI.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty, którą część zamówienia
zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy.
3. Warunki realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy określają postanowienia
projektu umowy.
XII.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Mariusz Domżał (tel. 65 572 94 41),
- Mirosław Paizert (tel. 65 572 94 41)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
XIII.

MIEJSCE, TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

Oferty w zamkniętej kopercie z opisem:
Nazwa Zamawiającego
Zapytanie ofertowe: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo”.
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 18.10.2017 r. godzina 11.15
należy złożyć do dnia 18.10.2017 r. do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń
(sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń
(sala konferencyjna).
XIV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny brutto, jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia oraz
podatek VAT.
3. Cena obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną
ceną wszystkich świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
XV.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego
kryterium oceny:
- cena 80%
- gwarancja jakości 20%
2. Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według następującego wzoru:
Cena =

najniższa cena brutto
------------------------------------- x 80 pkt
cena brutto oferty badanej

3. Ocena ofert w kryterium gwarancja jakości zostanie dokonana według następującego
wzoru:
Gwarancja jakości =

okres gwarancji oferty badanej
----------------------------------------------------- x 20 pkt
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Przy ocenie ww. kryterium punktowany będzie okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie
dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta przedstawiająca okres 60 miesięcy lub dłuższy otrzyma
maksymalnie 20 punktów. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji wyrażony w
miesiącach.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma punktów, w oparciu o kryterium
oceny jest najwyższa.
XVI.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 106) Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy udostępni przez zamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w
art. 43a ust. 3 ustawy, informację o:
1) wyborze wykonawcy albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
XVII.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z UMOWĄ

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ujętym
w projekcie umowy - załącznik Nr 5.
XVIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia
2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty - załącznik Nr 1.
2. Wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 2.
3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik Nr 3.
4. Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych - załącznik Nr 4.
5. Projekt umowy - załącznik Nr 5.
6. Program funkcjonalno - użytkowy.
Gostyń, dnia 02.10.2017 r.

Prezes Zarządu
/-/Jerzy Pogorzelski

