Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Zabierzowie
32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38,
NIP 944-20-25-964

tel. 12 285-36-71, 12 285 36 72,
fax 12 285-36-70
puk@zabierzow.com.pl,
www.zabierzow.com.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

I. ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
32 - 080 ZABIERZÓW, ul. KOLEJOWA 38
TEL. 12 285 36 71, 12 285 36 72
FAX 12 285 36 70
e-mail: puk@zabierzow.com.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n.: „Remont sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd”
(etap 2) realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 14.02.2020 r.
Miejsce składania ofert:
siedziba PUK Zabierzów, ul. Kolejowa 38 32-080 Zabierzów
lub mailowo: puk@zabierzow.com.pl
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Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2) realizowanego
w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów”
w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa
II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Remont sieci kanalizacji sanitarnej polega na
wykonaniu bezrozkopowego remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz remoncie studni kanalizacyjnych.
Zakres robót, objęty nadzorowaniem robót renowacyjnych kanałów sanitarnych metodą
bezwykopową stanowią rurociągi wykonane są z rur PVC, betonowych i kamionkowych
o średnicach DN160mm, DN200mm, DN300mm, DN400mm, DN500mm oraz DN600mm
o łącznej długości ok. 6603,12 mb, oraz na remoncie 193 szt. studni kanalizacyjnych wraz z
montażem filtrów antyodorowych w m. Rząska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 Opis przedmiotu
zamówienia.
CPV – 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Termin oraz miejsce składania ofert:
14.02.2020 – siedziba Zamawiającego ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów lub mail
puk@zabierzow.com.pl
Termin wykonania zamówienia:
okres trwania remontu sieci kanalizacyjnej – 2 etapu, przewidywany czas trwania robót: do
15.12.2020 r
Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 % znaczenia

oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków cenowych
przedstawionych przez wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość
punktów, zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, według
następującego wzoru:
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Cena oferty najniższej
------------------------------- x 100%
cena oferty badanej
Oferent zobowiązany jest podać w ofercie cenę za pobyt podczas przeglądu
pogwarancyjnego
Warunki udziału w postępowaniu:
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności - posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
Wiedza i doświadczenie - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy/Robót lub
inspektora nadzoru branży kanalizacyjnej przy realizacji co najmniej 3 przedsięwzięć
polegających na remoncie bezrozkopowym sieci kanalizacji sanitarnej, doprowadzone do
odbioru końcowego robót budowlanych, w tym co najmniej jednego zamówienia o wartości
robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto
Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie,
wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 200.000,00 zł
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
• Uprawnienia budowlane
• Potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
• Kserokopia polisy OC
• Referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem
Załączniki:
Opis przedmiotu umowy – załącznik nr 1
Projekt umowy – załącznik nr 2
Załącznik mapowy – załącznik nr 3
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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
adres………..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NIP ......................................................................REGON.......................................................................
Telefon.........................................................................faks....................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n.: „Remont sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2)
realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie
Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś
priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisie
przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.
1. Oświadczam/y, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte
w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
2. Deklaruję/my, wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie przekroczy
kwoty:
netto:................................................zł,
słownie:.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
plus podatek VAT tj.: ....................zł,
słownie:.................................................................................................................................................
brutto: .............................................zł
słownie: ........................................................................................................................................
3. Deklarujemy udział w odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi oraz w odbiorze pogwarancyjnym
Kwota netto zł za 1 pobyt na budowie ………………………………..
Kwota brutto zł za 1 pobyt na budowie ………………….…………..
4. Uważam/y się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj. przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

……..........................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
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”, informujemy, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38;
▪ wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem email: iod@zabierzow.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w sekcji I;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
p.n. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n.: „Remont sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd
(Etap 2)”, prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
▪ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących
nas przepisów, w tym wytycznych w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze
środków UE;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
▪ Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom nadrzędnym i urzędom
dokonującym kontroli;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− 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.
Zatwierdzono 31.01.2020 r.
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