„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zacisze we Wschowie”
ZPZO.02.2021

Zamawiający:

Wschowa, dnia 22.01.2021 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o
ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPZO.02.2021
na
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zacisze we Wschowie”
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie
osiedla Zacisze we Wschowie na odcinku
1) 1432 m – od studzienki SR-5 do SR-15, od SR-12 do SR-23, od SR-14 do SR-25,
zgodnie z załączonym projektem budowalnym część Projekt Zacisze I.1., stanowiącym
Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
2) 35 m – od SR-15 do SR-23 zgodnie z załączonym projektem budowalnym część Projekt
Zacisze II., stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
1. Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2021 r.
2. Formularz

ofertowy

winien

być

podpisany

przez

osobę/y

upoważnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymogami ustawowymi
oraz przepisami prawa, a upoważnienie do reprezentacji powinno być należycie
udokumentowane. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).
3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków
45233140-2

Roboty drogowe

4. Warunki udziału oraz przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i uprawniania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
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z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.), które w trakcie
realizacji zamówienia będą kierować robotami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia samodzielnie ww. warunków, składa
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym, że ww. zadanie wykona
z udziałem Podwykonawcy.
3) nie podlegają wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lun kapitałowo tj. występują
wzajemne powiązania miedzy 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, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z

przepisów

prawa

-

pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawianiu

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;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i czy nie
podlega wykluczeniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia,
zawarte w treści załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego;
4) złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu w niniejszym postępowaniu w zakresie
opisanym w przedmiotowej procedurze.
Zamawiający odrzuci ofertę:
a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego
w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
b) złożona

przez

Wykonawcę

niespełniającego

warunków,

określonych

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;
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c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie oferty, o które poprosił
Zamawiający, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
5. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej treścią:
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zacisze we Wschowie”
Nie otwierać do dnia 29.01.2021 r. do godz. 13:15”
oraz podać nazwę i adres oferenta (pieczęć oferenta).
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, z wykorzystaniem
załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), osobiście
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółki, przy ul. Daszyńskiego 10,
67-400 Wschowa, do dnia 29.01.2021 r. do godziny 13:00 lub za pośrednictwem
operatora pocztowego na adres Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego
10, 67-400 Wschowa, pod warunkiem, że przesłana oferta dotrze do Zamawiającego
do dnia 29.01.2021 r. do godziny 13:00.
8. Badanie ofert.
Kryterium oceny ofert – „Cena brutto” – 100 %
9. Rozstrzygnięcie postępowania:
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawców.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 Paweł Kajzer – w zakresie przedmiotu zamówienia
e-mail: pawel.kajzer@skwschowa.pl
 Beata Jurek – w zakresie procedury e-mail: beata.jurek@skwschowa.pl
11. Załączniki:
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 Załącznik nr 2 – Projekt umowy;
 Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO;
 Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa Zacisze I.1.;
 Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa Zacisze II.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Krzysztof Kołodziejczyk
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