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Świdwin, dn. 2018-08-06 
 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie  w ramach prowadzonego zapytania ofertowego 

 
ZAPRASZA 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 

„BUDOWA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO UL. POŁCZYŃSKA (dz. nr 16 oraz 15/3) 
W ŚWIDWINIE - sygnatura sprawy ZO/EG/7/2018”  

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego w ul. Połczyńskiej (działka 
nr 16 oraz 15/3) w Świdwinie w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  (dostępną również w oryginale do wglądu w siedzibie  
Zamawiającego od dnia 10.08.2018r. do dnia 24.08.2018r.) oraz obowiązującymi we wskazanym 
zakresie przepisami prawa. 

 

TERMIN WYKONANIA PRAC 
Zamawiający określa nieprzekraczalny termin wykonania prac (w tym czynności odbioru) do dnia 
31.10.2018r. 
 
 
II. Warunki płatności za wykonany przedmiot zamówienia: 

 
1. Zamawiający dokona płatności w całości na podstawie prawidłowo sporządzonej  

i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT. 
2. Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT do Zamawiającego. 
3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi bezusterkowy ostateczny odbiór robót 

potwierdzony protokołem. Szczegółowe warunki odbioru robót określone są w umowie. 
 

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 
 
O w/w zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu 

zapytania ofertowego - w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien 
załączyć podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3). 

 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie w/w inwestycji 

na warunkach i w terminie określonym przez Zamawiającego tj. wykonali co najmniej 2 
prace budowlane polegające na budowie przyłącza wodociągowego prowadzonego w pasie 
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drogowym  o długości min. 30 mb każde- na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca 
załączy do oferty podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3). 

2. Dysponują środkami finansowymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia  - 
realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi ze środków własnych Wykonawcy - uregulowanie 
należności ze strony inwestora nastąpi na warunkach określonych w rozdziale nr II niniejszego 
zapytania ofertowego oraz w treści umowy. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca 
winien załączyć do oferty podpisane oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3). 

3. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. posiadają 
lub są w stanie zabezpieczyć sprzęt i materiały  niezbędne do wykonania całości zamówienia  
w założonym przez Zamawiającego terminie - w tym celu Wykonawca załączy do oferty  
podpisane oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3). 

4. Dysponują na dzień składania ofert niezbędną liczbą pracowników w tym również 
posiadających odpowiednie uprawnienia (zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym 
również kierownika budowy o ile zachodzi taka konieczność) umożliwiającą realizację całości 
inwestycji w wymaganym terminie - na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do 
oferty podpisane oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3). 

5. Posiadają aktualną, opłaconą polisę opiewającą na kwotę nie mniejszą aniżeli 50 tys. zł,  
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zapytania ofertowego - na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty podpisane 
oświadczenie nr 1 (załącznik nr 3). 

6.  Zapoznali się przed dniem złożenia oferty cenowej z dokumentacją projektową 
(dostępną również do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Armii Krajowej 21  
w Świdwinie, w godz. 700- 1500) akceptują i nie wnoszą zastrzeżeń do powyższego - w celu 
potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca winien załączyć podpisane oświadczenie nr 
2 (załącznik nr 4 niniejszego zapytania) o zgodności z pełnym zakresem robót ujętym  
w niniejszych dokumentach. Zamawiający informuje, że niezapoznanie się z powyższymi 
dokumentami stanowi odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu sprawdzenia 
warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
niniejszego zapytania ofertowego, zapoznania się z zakresem robót (np. wykonania 
dodatkowych odwiertów, odkrywek w celu ustalenia konieczności np. wymiany gruntu lub 
innych robót dodatkowych) oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  
i przydatnych do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być dokonana przed 
terminem składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzania wizji lokalnej  
w dniu składania ofert. 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOSZT WIZJI LOKALNEJ PONOSI WYKONAWCA PRZED 
SPORZĄDZENIEM OFERTY. W CELU USTALENIA TERMINU WIZJI LOKALNEJ NALEŻY 
KONTAKTOWAĆ SIĘ KIEROWNIKIEM ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI- mgr inż. 
MAREK SPYCHALSKI tel. 519 190 735 

 
IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca winien załączyć do 

niniejszego zapytanie ofertowego: 
 

1. Podpisany przez uprawnionego Wykonawcę formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 
niniejszego zapytania ofertowego; 

2. Podpisane przez uprawnionego Wykonawcę oświadczenie nr 1 stanowiące załącznik nr 3 
niniejszego zapytania ofertowego; 
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3. Podpisane przez uprawnionego Wykonawcę oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 4 
niniejszego zapytania ofertowego; 

4. Podpisany na każdej ze stron wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 niniejszego zapytania 
ofertowego. 

5. Kosztorys ofertowy (Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego 
uwzględniając zakres prac wynikający z projektu, Zamawiający informuje, że załączony do 
zapytania ofertowego przedmiar ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić jedynego 
źródła przegotowania rzetelnej oferty cenowej). 

 
Zamawiający zaleca, aby niezbędne dokumenty i oświadczenia złożone zostały  
w kolejności wskazanej powyżej. 

 
V. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  

1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę cenową; 
2. Dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez upoważnio(nego)ych 

przedstawiciel(a)i Wykonawcy; 
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania; 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (pełnomocnika) upoważnionego do 
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty, pod rygorem nieważności oferty; 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
6. Ofertę należy umieścić w jednej zamkniętej nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu. Kopertę 

należy zaadresować oraz opisać w następujący sposób: 
 
 

 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 21 
78-300 Świdwin 

Oferta na  „Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Połczyńskiej (dz. nr 15/3 oraz 16)  
w Świdwinie – sygn.. sprawy ZO/EG/7/2018” 

 
OTWORZYĆ dnia 29.08.2018r. o godz. 1030 

 

III. Opis sposobu obliczania ceny oferty:  

1. Wykonawca przygotuje kalkulację cenową zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 2 niniejszego zaproszenia. Przedstawiona przez Wykonawcę kalkulacja cenowa 
zawierać musi zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę kosztorysową jako należną mu za wykonanie 
określonych prac. 

3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

4. Dopuszcza się zmianę technologii wykonania robót po uzgodnieniu z inwestorem, ale nie 
dopuszcza się zmiany zakresu robót. Zmiana technologii nie może rzutować na 
zaoferowaną cenę. W przypadku konieczności wykonania odwiertów, odkryć bądź ustalenia 
konieczności wymiany gruntu, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego, przed sporządzeniem oferty. 

5. Umowa z Wykonawcą będzie rozliczana na bazie wynagrodzenia kosztorysowego. 
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6. Wszelkie koszty geodezyjne (w tym dokumentacja powykonawcza) ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien tym samym uwzględnić powyższe koszty w przedstawionej kalkulacji 
cenowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac  
(w związku z koniecznością spełnienia procedur formalnych wynikających z faktu, iż prace 
prowadzone będą w obrębie drogi wojewódzkiej). 

8. Wykonawca winien (o ile zachodzi taka konieczność) zapewnić przez cały czas trwania 
inwestycji kierownika budowy. W związku z powyższym zapewnienie i utrzymanie 
kierownika budowy stanowi koszt Wykonawcy i  winien on zostać wkalkulowany w ofertę 
cenową. 

9. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy 
Zamawiającemu wyniki badań bakteriologicznych wody z wykonanej sieci sporządzone 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

10. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy 
Zamawiającemu wyniki oceny higieniczno- sanitarnej wody z wykonanej sieci.  

11. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, również 
te nie ujęte bezpośrednio z załączonej do zapytania dokumentacji a konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. 

12. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

13. Ceny w ofercie należy podać do drugiego miejsca po przecinku (netto, brutto, VAT). 

14. Obowiązujący podatek VAT należy wyliczyć zgodnie z zapisem §12 pkt.9 i 10 Rozporządzenie 
Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów  
i usług /Dz.U. Nr 97, poz.971/, od ceny netto. 

 
IV. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego 

 
Zamawiający informuje, że ustala termin zakończenia prac objętych przedmiotem zapytania 

ofertowego na dzień 31.10.2018r.  Jako termin realizacji przedmiotu umowy uważa się 
zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych zakresem inwestycji  
i zgłoszenie ich do odbioru. 

W dniu zgłoszenia do odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 
stosowną dokumentację powykonawczą. 

 
V. Inne istotne postanowienia zapytania ofertowego  

 
1. Termin związania ofertą: Wykonawcy, którzy złożą ofertę w ramach niniejszego zapytania 

ofertowego związani będą ofertą przez okres 30 dni; 
2. Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem 

ofertowym, określone zostaną w umowie z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie 
jako najkorzystniejsza; 

3. W przypadku uchylania się Wykonawcy, którego oferta wybrana zostanie jako 
najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa podpisana 
zostanie z drugim w kolejności Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako 
najkorzystniejsza; 

4. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania 
ofertowego w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć na etapie 
przygotowywania zapytania ofertowego, a która w sposób istotny wpływa na realizację 
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przedsięwzięcia. Za sytuacje uprawniające do unieważnienia zapytania ofertowego uznaje 
się: 

 Nie złożono żadnej oferty cenowej; 
 Oferta najkorzystniejsza złożona w ramach niniejszego zapytania ofertowego 

opiewa na kwotę przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego; 
 Żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 
 Stwierdzono istotne braki formalne w złożonych ofertach a Wykonawca uchyla się 

od stosownych uzupełnień we wskazanym przez Zamawiającego zakresie w związku 
z czym  Zamawiający nie może wyłonić oferty najkorzystniejszej; 

 Oferta najkorzystniejsza złożona została przez wykonawcę, który na rzecz 
Zamawiającego nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących 
po ich stronie, a przedłużenia tego nie uzgadniał z Zamawiającym, nie wywiązali się 
w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonana na rzecz Zamawiającego 
robota budowlana obarczona była wadą powodującą konieczność poniesienia przez 
zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych; 

 Zachodzą obiektywne przesłanki uznania, że realizacja przedmiotu zapytania 
ofertowego nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć na 
etapie przygotowywania zapytania ofertowego. 

 
VI. Istotne postanowienia umowne w zakresie zmian, robót uzupełniających  

i zamiennych 
 

1. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 
spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków.  
W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do 
podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu robót. 

2. Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru przerwie roboty, a jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba, odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed zniszczeniem. 

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót lub ich części, a także 
zniszczenia lub kradzieży urządzeń, materiałów w czasie realizacji z winy Wykonawcy, jest 
on zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 
obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

5. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą 
być dokonywane zmiany technologii wykonania poszczególnych elementów robót. 
Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje pierwotny zakres robót. W 
tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian wraz z rysunkami 
(jeśli są konieczne). Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół 
konieczności, a następnie dostarcza Wykonawcy stosowną dokumentację na te roboty wraz 
ze zleceniem ich wykonania. 

7. W przypadku gdy określone w pkt. 5 i 6 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji 
traktuje się je jako roboty dodatkowe, a Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich 
wykonanie, po okazaniu przez Wykonawcę wstępnego kosztorysu na wykonanie tych 
robót. 

8. Jeżeli w toku wykonania robót zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających lub 
zamiennych prac (roboty konieczne), które nie zostały pierwotnie objęte umową, a są one 
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niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub z przyczyn 
technicznych lub gospodarczych oddzielenie tych robót od zamówienia podstawowego 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, a ich wartość nie przekroczy 
20% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca wykona je na dodatkowe 
zamówienie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót uzupełniających lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia oraz 
uzyskania akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót w formie protokołu 
konieczności podpisanego przez obie strony. 

10. Zakres prac uzupełniających lub zamiennych zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 
11. W przypadku zaistnienia robót uzupełniających bądź zamiennych rozliczane one będą na 

podstawie kosztorysu na nośnikach z kosztorysu ofertowego.  
 

Zamawiający zastrzega, że powyższe warunki stanowią tylko część postanowień 
umownych. Pozostałe istotne warunki określone zostały w umowie (wzór-załącznik nr 4). 
 

VII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert: 

 Podstawowym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oraz spełnienie 
wszystkich warunków i złożenie wszystkich oświadczeń i dokumentów wskazanych  
w treści niniejszego zapytania ofertowego. Niespełnienie któregokolwiek z określonych 
warunków lub niezłożenie stosownych dokumentów i oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem 
oferty cenowej. 
 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert: 

 Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2018r. do godz. 1015  
w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. 
 

 
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.08.2018r. o godz. 1030 w siedzibie 
 zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w  Świdwinie ul. Armii Krajowej 
21, pokój nr 5 (Zakład Wodociągów i Kanalizacji). 
Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu niejawnym 
przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej przesłana zostanie uczestnikom postępowania  
w terminie do 14 dni od dnia terminu składania ofert. 
 

 Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie w oparciu o przyjęte kryterium- najniższa 
cena. 

 
X. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: 

 w kwestiach przedmiotu zapytania ofertowego (m.in. zakres, wizja lokalna) - kierownik 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Marek Spychalski, tel. 519 190 735, e-mail: 
mspychalski@zuk-swidwin.com.pl 
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