Sztum, dnia 27.04.2021 r.

Wykonawcy
Zapytanie ofertowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie (82-400)
przy ulicy Kochanowskiego 28, numer KRS: 0000127884, NIP 579-000-68-66, REGON 170148140,
reprezentowane przez Sławomira Kłopotowskiego – Prezesa zaprasza do składania ofert
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa
miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie”.
Postępowanie realizowane jest na podstawie wewnętrzny uregulowań zamawiającego bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.2019 z późn. zm.).
§1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Sztumie”.
2. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający wymaga, aby
opracowana dokumentacja była kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Wykonawca kompleksowo opracuje dokumentację projektową, uzyska w imieniu
Zamawiającego wszelkie niezbędne decyzje i zgody na realizację inwestycji, w tym
również uzyska pozwolenie na budowę.
3. W ramach prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi, wykona lub/i opracuje co
najmniej:
1) Inwentaryzację istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, zarówno tych
użytkowanych, jak i wyłączonych z eksploatacji,
2) Szczegółową koncepcję i/lub projekt wstępny rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni ścieków; dokumentacja ta zostanie kolejno przedstawiona do
zatwierdzenia Zamawiającemu i zawierać będzie co najmniej następujące
elementy:
a) bilans

ścieków

dopływających

do

i jakościowy),
b) szczegółowe obliczenia technologiczne,

oczyszczalni

(ilościowy

c) wstępny dobór urządzeń technologicznych oraz systemów do ich
obsługi,
d) bilans energii zapotrzebowania na EE,
e) plan zagospodarowania terenu,
f) standardy materiałowe,
g) plan przebiegu głównych przewodów technologicznych.
3) Inwentaryzację geodezyjną oraz mapy do celów projektowych,
4) Badania geologiczne podłoża (w miejscu zaplanowanych nowych obiektów
technologicznych i pozostałych oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie),
5) Warunki przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznej o szacunkowej
mocy około 200 kWp,
6) Uzgodni z gestorem sieci energetycznej warunki zasilania przebudowanej
i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w zakresie prognozowanego wzrostu
zapotrzebowania na energię elektryczną,
7) Projekt zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
8) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z informacją BIOZ – wszystkie
branże; do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie w imieniu
Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zgód, uzgodnień
i pozwoleń, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
9) Projekt techniczny w zakresie wszystkich wymaganych branż,
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla
wszystkich wymaganych branż,
11) Przedmiary Robót oraz Kosztorys Inwestorski – wszystkie branże,
12) Uzyska wszelkie wymagane decyzje, niezbędne do zrealizowania
inwestycji.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego. Jest to opis wymagań minimalnych dla przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie również do pełnienia
nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych.
6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).
7. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień:
1) 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2) 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
3) 71300000-1 Usługi inżynieryjne
4) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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5) 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
6) 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
7) 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie
kosztów
8) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
9) 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
10) 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne
11) 71315100-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych
12) 71321300-7 Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki
13) 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
14) 71337000-9 Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
15) 71500000-3 Usługi związane z budownictwem
16) 1520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
17) 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
18) 09332000-5 - Instalacje słoneczne
§2. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia
dysponuje następującymi osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
a) Projektant branży sanitarnej posiadający:
•

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
•

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od
dnia uzyskania uprawnień) jako projektant branży sanitarnej,
w tym wykonał (samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego) co najmniej dwa projekty budowlane
modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 3000 m3/d
z zastrzeżeniem, że na podstawie każdej dokumentacji została
uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

b) Projektant branży elektrycznej posiadający:
•

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
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•

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od
dnia

uzyskania

uprawnień)

jako

projektant

branży

elektrycznej, w tym wykonał (samodzielnie lub jako członek
zespołu projektowego) co najmniej dwa projekty budowlane
modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
ścieków

z

dokumentacji

zastrzeżeniem,
została

że

na

uzyskana

podstawie
ostateczna

każdej
decyzja

o pozwoleniu na budowę,
c) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
•

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

•

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od
dnia

uzyskania

uprawnień)

jako

projektant

branży

konstrukcyjno-budowlanej, w tym wykonał (samodzielnie
lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej dwa
projekty

budowlane

modernizacji,

rozbudowy

lub

przebudowy oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem, że na
podstawie każdej dokumentacji została uzyskana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowę,
d) Projektant automatyki przemysłowej posiadający:
•

wykształcenie wyższe w zakresie automatyki,

•

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
projektanta w branży systemów sterowania i automatyki, w
tym wykonał (samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego) co najmniej dwa projekty budowlane
modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni
ścieków

z

dokumentacji

zastrzeżeniem,
została

że

uzyskana

na

podstawie
ostateczna

każdej
decyzja

o pozwoleniu na budowę.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333), przy czym:
•

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające
wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z
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dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych

nabytych

w

państwach

członkowskich

Unii

Europejskiej (Dz.U.2020.220),
•

na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed
dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią
decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał co najmniej:
a) projekt budowlany rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków
o przepustowości minimum Qdśr = 3000 m3/d pracującej w procesie
przepływowego bioreaktora membranowego w technologii MBR,
z zastosowaniem membran zatapialnych.
3) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 mln zł (słownie: jeden milion
złotych).
4) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
2. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
3. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty
zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści
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załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunku
Wykonawca spełnił.
4. 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,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami,
o których mowa w §11 zapytania,

3)

została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu
ofertowym,

4)

została złożona przez podmiot nieuprawniony do jej złożenia.

§3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 100%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag
może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium Cena (100%):
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (max 100) =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 100 𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej
punktów powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
§4. Miejsce i termin składania ofert
1. Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ulicy
Kochanowskiego 28, pokój nr (11) (sekretariat Spółki) w terminie do dnia
12.05.2021 r. do godziny 9:00.
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty
pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa miejskiej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sztumie”.
Nie otwierać przed dniem 12.05.2021 r., godz. 9:00
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§5. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się
z jej treścią.
2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y
uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:
a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy;
b) pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y
o której/ych mowa w lit. a);
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
3. Wykonawca, w formularzu ofertowym musi poinformować zamawiającego, czy wybór
jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka
spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa / zaleca się
Wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.
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2) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako Pełnomocnik.
3) Warunki udziału w postępowaniu określone w §2. muszą być spełnione co najmniej
przez jednego z Wykonawców.
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych składa każdy z Wykonawców we
własnym imieniu.
6. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące
Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wyżej
wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której
Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub
dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku
wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych
dokumentów na język polski.
7. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieuprawnioną do jej złożenia Zamawiający
wezwie Wykonawcę do uzupełnienie stosownego pełnomocnictwa.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone
przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym
zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z
zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”.
Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i
zamiarów Wykonawcy.
10. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad
nie będą skuteczne.
§6. Sposób obliczania ceny oraz warunki płatności
1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. Cena oferty musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, gdyż zadeklarowana cena
nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.
2. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:
1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16),
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2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół”. (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15).
3. Płatności za faktury nastąpią na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu poszczególnych odbiorów
częściowych oraz końcowego.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Przewiduje się płatności częściowe za wykonane przedmiotu zamówienia w trzech transzach
płatnych zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy,
szczegółowym Harmonogramem rzeczowo- finansowym, w następujący sposób:
1) pierwsza transza w wysokości 5% wynagrodzenia brutto płatna będzie po złożeniu
i akceptacji przez Zamawiającego koncepcji techniczno-technologicznej, co zostanie
potwierdzone Protokołem odbioru koncepcji techniczno-technologicznej (bez uwag i
zastrzeżeń),
2) druga transza w wysokości 45% wynagrodzenia brutto płatna będzie po złożeniu
ostatniego z wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokołu odbioru częściowego (bez uwag i zastrzeżeń),
3) ostatnia transza w wysokości 50% wynagrodzenia brutto płatna będzie po
przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich pozwoleń na budowę,
wraz z kompletną dokumentacją projektową, co zostanie potwierdzone podpisaniem
Protokołu odbioru końcowego (bez uwag i zastrzeżeń).
§7. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§8. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
§9. Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (zgodnie z art. 704 Kodeksu Cywilnego)
w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym
w niniejszym postepowaniu.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach:
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1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo ‐
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sztumie nr 68 8309 0000 0000 0459 2000 0010
(przy wnoszeniu wadium należy podać tytuł przelewu: „Wadium – Przebudowa
i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Sztumie”.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się wniesione skutecznie, jeżeli przed
upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć jako kserokopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączyć do oferty w sposób
umożliwiający jej zwrot bez dekompletowania oferty. Jeśli Wykonawca do oferty dołączy
oryginalny dokument, nie zostanie on zwrócony Wykonawcy.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności
dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być
bezwarunkowe, nieodwołane i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
§10. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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posiadają wymagane uprawnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wg załącznika nr 2).
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wykazanych projektantów, w tym wykaz
zrealizowanych projektów budowlanych zgodnie z zapisami §2 zapytania ofertowego.
4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 3).
5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty.
9. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (wg załącznika nr 6).
10. Oświadczenie RODO (wg załącznika nr 7).
§11. Informacja na temat zakazu powiazań osobowych lub kapitałowych
1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa handlowego,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
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.
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§12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
formach tj.:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sztumie nr 68 8309 0000 0000 0459 2000
0010.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania zamówienia za należycie wykonane.
§13. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących
przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do połowy terminu składania ofert. Jeśli pytania wpłynęły do Zamawiającego po
upływie w/w terminu lub dotyczą udzielonych już wcześniej wyjaśnień, Zamawiający
może pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
5. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@pwik-sztum.pl.
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6. Warunki zmiany zawartej z Wykonawcą umowy określa projekt umowy stanowiący
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Niniejsze postępowanie zostanie rozstrzygnięte w terminie związania ofertą. Informacja
o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sam sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
8. 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:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych
w ofertach jest Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ulicy Kochanowskiego 28,
2) dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
3) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
4) dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia procedury,
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie i załącznikach,
6) w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
c) 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.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – wykaz osób,
Załącznik nr 3 – wykaz usług,
Załącznik nr 4 – projekt umowy,
Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
Załącznik nr 7 – oświadczenie RODO.

Signed by / Podpisano
przez:
Sławomir Kłopotowski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o.o.
Date / Data: 2021-0427 11:53
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Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Pełna nazwa:

Adres:
NIP:

KRS:

REGON:
Nr telefonu:
E-mail:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 28
82-400 Sztum

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w Sztumie” składam-y następującą ofertę:
Cena brutto: ………………………………………………………………………………..……..
(słownie: ………………………………………………………………………………………)
w tym:
Wartość netto: …………………………………………………………………………………....
Podatek VAT (…..%): …………………………………………………………………………...
Podwykonawca (wypełnić tylko w przypadku udziału podwykonawców):
Nazwa i adres

Część zamówienia, której wykonanie

Procentowa

podwykonawcy

zostanie powierzone podwykonawcom

wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

(o ile znany)

wartość

części

zamówienia,

której

(fakultatywnie - Wykonawca nie musi jej wypełniać

Oświadczam-y, że:
1. Zapoznaliśmy się warunkami postępowania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i przyjmujemy
warunki w nim zawarte.
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i jego
ewentualnymi modyfikacjami.
3. Spełniam -y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
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4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na … ponumerowanych stronach.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – wykaz osób
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, e-mail, NIP, REGON)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Informacja o
Zakres
wykonywanych
czynności

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenia

podstawie do
dysponowania
osobami
wymienionymi

Wykształcenie:
…...…………………………………………...
Projektant branży
sanitarnej

…...…………………………………………...
Uprawnienia budowalne nr: ………………..
Doświadczenie zawodowe …. lat
Wykształcenie:
…...…………………………………………...

Projektant branży

…...…………………………………………...

elektrycznej

Uprawnienia budowalne nr: ………………..
Doświadczenie zawodowe …. lat
Wykształcenie:

Projektant branży
konstrukcyjnobudowlanej

…...…………………………………………...
…...…………………………………………...
Uprawnienia budowalne nr: ………………..
Doświadczenie zawodowe …. lat
Wykształcenie:

Projektant
automatyki
przemysłowej

…...…………………………………………...
…...…………………………………………...
Uprawnienia budowalne nr: ………………..
Doświadczenie zawodowe …. lat

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art.297 oraz 305 Kodeksu Karnego.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 3 – wykaz usług
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, e-mail, NIP, REGON)

Wykaz usług
L.p.

Nazwa zadania, rodzaj i zakres usługi

Wartość

Data i miejsce

Nazwa i adres

usługi

wykonania

Zamawiającego

1

2

3

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karnej z art.297 oraz 305 Kodeksu Karnego.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 4 – projekt umowy

Str. 19/22

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, e-mail, NIP, REGON)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Oświadczam, że Wykonawca i osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy nie są
powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, e-mail, NIP, REGON)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)

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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