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 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Strzelcach Wielkich 
Strzelce Wielkie 84 

63-820 Piaski 
tel./fax +48 65 571 93 64  

e-mail: sekretariat@mzwik.com 
 
 

 
 

 OGŁOSZENIE 
 

Zamawiający  
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  

w Strzelcach Wielkich  
informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego 

na:  
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Florynki  

- budowa zbiorników retencyjnych” 
 
 

 
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PRZY 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 5.548.000 EURO  

na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych  
poniżej progów unijnych  

 
 
 
                                                                                         
               Zatwierdzam  
 
                                                      29.10.2020r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Zamawiającym jest:              

Nazwa zamawiającego: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  
 w Strzelcach Wielkich 

Adres zamawiającego: Strzelce Wielkie 84 
Kod Miejscowość: 63-820 Piaski 

Telefon:  (65) 571 93 64 
Faks:                                              (65) 571 93 64  

adres strony internetowej  www.mzwik.com 
adres poczty elektronicznej  sekretariat@mzwik.com  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 
2. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma: Regulamin udzielania zamówień 

sektorowych poniżej progów unijnych, do których udzielania Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich nie jest zobowiązany stosować ustawę 
Prawo Zamówień publicznych – Uchwała Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów  
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Nr 3/VIII/2019 z dnia 4.06.2019r. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzi się w 
języku polskim. 

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości 
zamówienia poniżej  5.548.000 EURO na podstawie art. 133 ustawy PZP. 

            
   

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej, 

posiadające atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem  
o V=100m3 wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym zbiornika wykonanym z blachy 
trapezowej o grubości 0,75 mm ocynkowanej powlekanej poliestrem (grubość powłoki  
25 μm) koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej  
i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników (min. 0,8m) zakończone niezbędną 
armaturą z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji kosztorysowej 
(Przedmiar Robót i kosztorys ofertowy) - załącznik nr 4a do niniejszego ogłoszenia, 
Projekcie budowlanym - załącznik nr 4b do niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 4c do 
niniejszego ogłoszenia.  
 
WAŻNE! 
Zakres przedmiotowego zamówienia opisuje przedmiar robót, natomiast dokumentacja 
projektowa obejmuje szerszy zakres. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
45.00.00.00-7 – Roboty budowlane  
45.25.21.20-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy wykonać w terminie do 18 grudnia 2020r. od dnia protokolarnego 
przekazania terenu budowy Wykonawcy.   
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym terminu realizacji zadania, w zakresie 
wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.). 
 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełnią wymagania  
określone przez Zamawiającego, w zakresie: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami 
finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych), 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: 
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 
min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody  
w zakresie budowy nowych zbiorników retencyjnych z załączeniem dowodów 
określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU  
1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określonych w rozdziale V niniejszego ogłoszenia  
Wykonawca składa powyższe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  
Nr 2 do ogłoszenia.  

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie Zamawiającego: 

− W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu  dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: informacji 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż  
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
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− W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający  
żądać będzie następujących dokumentów: wykazu robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadania 
polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie 
budowy nowych zbiorników retencyjnych z załączeniem dowodów określających, 
że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację  
o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ  

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail). 

 
 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. Wzór 

oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.  
2. Oferta winna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ 
Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej 
notarialnie kopii.  

5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.  
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 

a) Wypełniony formularz ofertowy, 
b) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału 

określone w ogłoszeniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
8. Oferta złożona w formie papierowej powinna znajdować się w zamkniętej kopercie 

opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody Florynki - budowa zbiorników retencyjnych” 

9. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: 
sekretariat@mzwik.com, w tytule maila wpisać: „Oferta w przetargu na rozbudowę Stacji 
Uzdatniania Wody Florynki - budowa zbiorników retencyjnych” 

10. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

mailto:sekretariat@mzwik.com
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IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  

w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski - Sekretariat do dnia 12.11.2020 
roku do godz. 10.00. 
UWAGA! 
W związku z trwającym stanem epidemii zalecane jest przesłanie oferty w formie 
elektronicznej (e-mail), ewentualnie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem). 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 
3. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.00 w dniu 12.11.2020 roku. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm, cen oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

 
 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena oferty (brutto) musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT. 
3. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje 
odrzucenie oferty. 

6. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 
jego wartość bez kwoty podatku. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

 
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.  

 Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 
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XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium 
w ocenie ofert 

Szczegółowy opis 

1.  CENA OFERTY  90% 
wg wzoru:  
C = (Cncb/Cbob) x 90 pkt 

2.  OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10% 
wg wzoru:  
GW =(Gwb/Gwn) x 10 pkt 

SUMA 100% - 

 
2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali 

do 90 punktów, w następujący sposób: 
 C = (Cncb/Cbob) x 90 pkt, gdzie: 
 C - ilość punktów za cenę, 
 Cncb - najniższa cena brutto, 
 Cbob - cena brutto oferty badanej. 

 Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
3. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium okres gwarancji jakości ustalony                   

będzie w skali do 10 punktów, w następujący sposób: 
              GW = (Gwb/Gwn) x 10 pkt, gdzie: 
              GW – ilość punktów za gwarancję jakości 
              Gwb – okres gwarancji oferty badanej 
              Gwn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 
 

Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy  
i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy 
zostanie odrzucona. Oferta proponująca okres gwarancji 60 m-cy lub dłuższy okres gwarancji 
otrzyma maksymalnie 10 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie 
proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według w/w wzoru 
matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach. 
  

XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – 
załącznik Nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy  

 
XIII. 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 
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 Pani/Pana danych osobowych jest MZWiK w Strzelcach Wielkich 
2. inspektorem ochrony danych osobowych w MZWiK w Strzelcach Wielkich jest Katarzyna Jakubowska-

Rozwalka. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniana Wody w m. 
Małgów - budowa zbiornika wody czystej” 
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4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania,   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
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; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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: 

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty, 
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, 
3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4a do ogłoszenia – dokumentacji kosztorysowa (Przedmiar Robót  

i kosztorys ofertowy)  
5. Załącznik nr 4b do ogłoszenia – projekt budowlany  
6. Załącznik nr 4c do ogłoszenia – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
 
 
Strzelce Wielkie, dnia  29.10.2020r.  
 
Sprawdziła Komisja Przetargowa 
podpisy członków: 
 
Krzysztof Surma  Przewodniczący Komisji 

Małgorzata Jasik  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Anna Jędryczka           Członek 

 
 
 
 


