Znak sprawy: ZP/9/2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
„Budowa magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania
Wody w m. Przejazdowo do m. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”.
Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:
1. Regulamin – Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych w
Eksploatator Sp. z o.o., zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego:
http://eksploatator.pl/category/ebok/regulaminy/
2. Ustawa Pzp - ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019r., poz. 2019).
3. Ogłoszenie – niniejsze ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym na
podstawie Regulaminu.
4. Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25,
Rotmanka 83-010 Straszyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP 6040022502, REGON 193119760.
5. Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załączniki:

Formularz ofertowy;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Wzór wykazu usług;
Wzór wykazu osób;
Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
7. Wzór umowy;
8. Załącznik graficzny
9. Wzór umowy na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Elektronicznie
Jacek
podpisany przez
Kaszubows Jacek Kaszubowski
Data: 2021.04.07
ki
09:10:35 +02'00'

Zatwierdzam
Rotmanka, dnia 07.04.2021

§1
Nazwa oraz adres Zamawiającego
EKSPLOATATOR Sp. z o. o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn
Tel. (58) 691 76 20, fax (58) 682 88 28
Adres strony internetowej: www.eksploatator.pl
Adres e-mail: biuro@eksploatator.pl
§2
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na usługę o wartości
szacunkowej poniżej kwot określonych zgodnie z art. 3 Ustawy Pzp, prowadzone jest w
oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w
Eksploatator Sp. z o. o. zamieszczonego na stornie internetowej Zamawiającego:
http://eksploatator.pl/category/ebok/regulaminy/
§3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody należącej do Spółki
Eksploatator w m. Przejazdowo do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 501 (ulica
Sobieszewska) z ulicą Łąkową w miejscowości Wiślinka z węzłem wodociągowym na
połączeniu projektowanej magistrali z projektowaną siecią wodociągową w ulicy Łąkowej.
Na trasie magistrali należy zaprojektować 2 nowe węzły (oznaczone jako W1 i W2 na
załączniku graficznym nr 8 do Ogłoszenia, łączące nowoprojektowaną magistralę z
istniejącymi sieciami wodociągowymi.
Proponowany przebieg magistrali zaznaczono w Załączniku nr 8 – załącznik
graficzny.
Uwaga:
Dokumentację należy sporządzić w taki sposób, aby można było ją zrealizować w 2 etapach:
- ETAP I - od SUW Przejazdowo do węzła W2 łącznie z węzłem,
- ETAP II - od węzła W2 do końca magistrali w m. Wiślinka łącznie z węzłem w ulicy Łąkowej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych i
obejmującej w szczególności:
a) sporządzenie map do celów projektowych;
b) przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu;
c) operaty wodno-prawne i pozwolenia wodno-prawne, jeśli będą wymagane,
d) sporządzenie decyzji środowiskowej, jeśli będzie wymagana,
e) projekt budowlany wielobranżowy,
f) projekty wykonawcze w branżach odpowiednio do projektu budowlanego,
g) projekt organizacji ruchu na czas budowy,
h) projekt odtworzenia nawierzchni,
i) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólne i
szczegółowe),
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k) przedmiary robót,
l) kosztorys inwestorski,
m)
sporządzenie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie decyzji na wycinkę w
przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej trasy magistrali z istniejącą zielenią,
n) w przypadku projektowania trasy na działkach prywatnych, uzyskanie zgody
pisemnej Właściciela działki w formie umowy na formularzu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 9 do Ogłoszenia, na umieszczenie urządzenia wodociągowego na
działce, zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane oraz zgody na stosowne
zapisy w księdze wieczystej,
o) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień,
pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych
przepisami szczególnymi,
p) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2) Warunki opracowania dokumentacji projektowej:
a) Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnych branż umożliwiających
realizację robót budowlanych.
b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan faktyczny i prawny na dzień przekazania
dokumentacji Zamawiającemu,
c) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1186) wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu
funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129) oraz innych
obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów
pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie
pozwolenia na budowę,
d) Edycja dokumentacji projektowej wymagana w formie papierowej i elektronicznej:
• Wersja drukowana (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego
wielokrotności)
o Projekt budowlany – 4 szt.,
o Projekt wykonawczy – 4 szt.,
o Przedmiar robót – 2 szt.,
o Kosztorys inwestorski– 2 szt.,
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 szt.
• Wersja elektroniczna – 2 płyty CD; 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do odczytu
(opieczętowane skany); rysunki – format*.dwf, *.dwg i *.pdf, obrazy – format *.jpg
lub *.pdf, tekst – format *.doc i *.pdf, arkusze kalkulacyjne i harmonogramyformat *.xls i *.pdf.
e) Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca pozyska własnym
kosztem i staraniem. W związku z powyższym Wykonawca w cenie oferty musi
uwzględnić wszelkie opłaty za korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.
f) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania protokolarnych uzgodnień z
właścicielami terenów, na których będą lokalizowane elementy projektowanej
infrastruktury. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca
pozyska własnym kosztem i staraniem.
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g) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego
projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz
projektów wykonawczych przed ich odbiorem.
22.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej
wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
1) Pozyskanie uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania
dokumentacji projektowej oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
2) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji prac oraz poniesienie kosztów z
tym związanych,
23.
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zamówienia do przeniesienia na
Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane dokumentacje projektowe.
24.
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji
przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego
przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej
przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji
przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający
zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do
przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac
będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w
terenie poniesie Wykonawca.
25.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dokumentację projektową, w okresie od
daty odbioru dokumentacji do upływu okresu rękojmi na roboty zrealizowane na
podstawie tej dokumentacji.
26.
Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we wzorze Umowy
stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
27.
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
zobowiązany będzie do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich
umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac składających
się na przedmiot zamówienia na kwotę o wartości co najmniej równej złożonej w ofercie
i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania zamówienia.
28.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1) 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2) 71354000-4 – Usługi sporządzania map
3) 71351910-5 – Usługi geologiczne
§4
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków oraz informacje na temat zakresu wykluczenia w odniesieniu do
podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo
O udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
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3) zdolności technicznej i zawodowej
a) Warunek ten zostanie spełniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia
działalnosci jest krotszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną
dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć wodociągową o długości co
najmniej 2 km oraz średnicy co najmniej DN 160.
b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
• Projektant branży sanitarnej posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w
projektowaniu.
Dla poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien
zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego
właściwą jakość wykonanych prac.
Zamawiający dopuszcza powierzenie tej samej osobie pełnienia więcej niż jednej
funkcji, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania przypisane tym
funkcjom.
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do oferty

należy załączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
2) wykaz usług w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. a Ogłoszenia, wykonanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru na
załączniku nr 4 do Ogłoszenia
3) wykaz osób, w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. b Ogłoszenia, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, należy złożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
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8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 oraz nr 3 do Ogłoszenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
10.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.
11.
Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 16 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę.
14.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
§5
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego (kompletnego) Przedmiotu Umowy w
terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.
29.
Strony postanawiają, że termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 we wzorze Umowy
stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
§6
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego
kryterium:
Kryterium: cena brutto – waga 100%
3. Liczba punktow jaką mozna uzyskac w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
następującego wzoru:
X =

C min
x

CO

100 pkt.

gdzie:
X – wartosc punktowa ocenianego kryterium,
C min – najnizsza cena brutto ze złozonych ofert,
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Co – cena brutto ocenianej oferty;
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§7
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010
Straszyn (sekretariat-parter).
Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2020 r. o godz. 10:00
Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania.
Oferty zostaną otwarte w dniu 16.04.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn.
Otwarcie ofert zgodnie z Artykułem 44 Regulaminu.
Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) cenę oferty.

§8
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 90 dni.
§9
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Kontakt do Zamawiającego:
Nr faksu: (58) 682 88 28.
Adres poczty elektronicznej: korespondencję w ramach niniejszego postępowania należy
kierować bezpośrednio na adres: zamowienia@eksploatator.pl
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia,
wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez
osobę/y upoważnioną/e załącznika do wiadomości), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz pełnomocnictw.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
poczty e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
§10
Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset). Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej z form wskazanych w art. 27 Regulaminu.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Eksploatator Sp. z o. o. nr
konta Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim: 23 8335 0003 0118 1410 2000
0001.
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4.
5.

6.
7.

Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu, zobowiązany jest do wpłacenia go
odpowiednio wcześniej tak, aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Eksploatator
Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Oryginał dokumentu należy
złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą.
Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien zawierać w swojej treści zobowiązanie do
bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w art. 28 ust. 5
Regulaminu.
Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 90 dni
od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy na zasadach określonych w art. 28 Regulaminu.

§11
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w §4 Ogłoszenia oraz
ewentualne pełnomocnictwa.
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez
Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub
osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do
wykonania podwykonawcom.
10. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Na kopercie
należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa magistrali
wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejazdowo do m.
Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”.
Nie otwierać przed dniem 16.04.2020 r. godz. 10:15”.
11.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie
określonej w ust. 8 powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.
12.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę
poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod
warunkiem, że informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.
13.
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1010 ), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż
w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone
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klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w
sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
14.
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Ogłoszeniu,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie
przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie
wymagania Ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane
z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.
Cechą charakterystyczną wynagrodzenia ryczałtowego wynikającą z art. 632 k.c. jest
zakaz podwyższania ceny ryczałtowej niezależnie od rozmiaru czy kosztów prac, choćby
były one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena nie będzie podlegała waloryzacji.

§13
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
oraz wykonania obowiązków z rękojmi i gwarancji jakości Zamawiający będzie żądał
wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 2500 zł (słownie złotych: dwa
tysiące pięćset 0/100) w jednej z form przewidzianych w art. 56 Regulaminu, tj. …………………..

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia
umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem
Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 56 ust. 1 Regulaminu.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu
Gdańskim o numerze: 23 8335 0003 0118 1410 2000 0001.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni
od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, lub
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy
c) nie wykonał obowiązków z rękojmi i gwarancji jakości.
6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w
ust. 5 powyżej, nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania
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utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w
szczególności Zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub
bezpośredni sformułowań dotyczących:
1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku, w którym Zamawiający
prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na
żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych;
2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych.
7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 5 pkt. 5 lit. a), b) i c)
powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym
żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10.
Zamawiający pozostawi kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia na okres
rękojmi za wady i gwarancji jakości. Kwota powyższa zwrócona zostanie nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
§14
Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania przetargowego
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia.
2. Zmiana postanowień Umowy dopuszczalna jest na zasadach określonych w art. 54
Regulaminu, a także:
1) W przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania
zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec
postanowienia umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego
wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn,
2) W przypadku zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a
które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku
zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany
przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do
wprowadzonej zmiany prawa.
§15
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa
25, 83-010 Rotmanka. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa
magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejazdowo
do m. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień
publicznych dalej „ustawa Pzp”.
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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.
§16
Pozostałe informacje
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych. Zamówienie będzie polegało
na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień podobnych do 25 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o.o., zamieszczonego na stronie
internetowej Zamawiającego: http://eksploatator.pl/category/ebok/regulaminy/
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