MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel.\fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 8-DT/2018

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o .o.
ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty
tel.: +48 (033) 845-22-78
fax: +48 (033) 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl
e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SWZ)
PROWADZENIE OBSŁUGI GEODEZYJNEJ
DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O. O. W KĘTACH W 2018 i 2019 ROKU

Prowadzone w trybie otwartym w oparciu o § 15 i nast. „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący
w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M.
Kolbe 25a, 32-650 Kęty. dostępny na stronie internetowej www.mzwik-kety.com.pl w zakładce Akty
prawne.
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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NAZWA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 32-650 Kęty ul. Świętego
Maksymiliana Kolbe, nr 25a, zwany dalej „MZWiK Sp. z o. o.” lub „zamawiającym”.
2. Nazwa zamówienia
Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla MZWiK Sp. z o.o w Kętach w 2018-2019 roku.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie sektorowe, tryb otwarty w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych stanowiący
załącznik do uchwały nr 5/Z/10/2016, Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach z dnia 26.10.2016 , zwany dalej „regulaminem”.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.mzwikkety.com.pl
3.Datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest dzień zamieszczenia ogłoszenia
o postępowaniu na tablicy ogłoszeń MZWiK Sp. z o.o oraz na stronie internetowej MZWiK Sp. z o.o.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SWZ”) ze wszystkimi do
niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów
niezbędnych do przygotowania oferty.
2.SWZ ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego,
www.mzwik-kety.com.pl i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców.
3.Ilekroć w SWZ lub załącznikach użyte są wyrazy „na stronie internetowej” należy przez to rozumieć
stronę internetową zamawiającego pod adresem www.mzwik-kety.com.pl
4. Na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej.
5.Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia SWZ, w toku postępowania, będą
umieszczane wyłącznie na stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać
je w innej uzgodnionej formie.
6.Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na
stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi
wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada
wykonawca.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona
jest specyfikacja. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na
stronie internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców
dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego. Każda zmiana staje się
wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie internetowej.
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8. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji pocztą
elektroniczną (na adres: mzwik@mzwik-kety.com.pl), faksem (nr 33 845 22 78 w 210) lub pisemnie na
adres zamawiającego. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy
większej ich objętości, pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień
(odpowiedzi).
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
wpłynął do MZWiK Sp. z o.o nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.
10. Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie na
stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający nie ma obowiązku przesyłania
odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o. w 2018-2019 roku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) tyczenie sieci wodno-kanalizacyjnych,
2) tyczenie obiektu liniowego,
3) inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
4) inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
na wspólnie wykonywanej sieci,
5) inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
3. Warunki realizacji zamówienia:
1) realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie, wg zapotrzebowaniai zleceń
zamawiającego,
2) wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne zlecenia dotyczące zakresu podanego w
ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w terminie do 5 dni od daty otrzymania zlecenia,
3) wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne zlecenia dotyczące zakresu podanego w
ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 w terminie do 21 dni od daty otrzymania zlecenia. Termin ten uważa się
za zachowany, gdy wymagana dokumentacja złożona zostanie,w tym terminie do odpowiedniego
Urzędu (Wydziału Geodezji ).
4) zamawiający będzie składał zlecenia w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną,
5) wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o terminie rozpoczęcia realizacji
poszczególnych zleceń w formie określonej w pkt. 3.
4. W ofercie należy podać ceny netto dla następujących pozycji:
1) tyczenie sieci wodno-kanalizacyjnych:
a) za pierwsze 100 m ( z wpisem do dziennika budowy),
b) za każdy następny metr;
NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
REGON: 120730487
Kapitał zakładowy: 53.955.000 PLN
Bank Spółdzielczy Kęty: 83 8120 0003 2001 0000 2932 0001

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel.\fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

2) tyczenie obiektu liniowego:
a) za metr ( bez wpisu do dziennika budowy);
3) inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
a) za pierwsze 100 m,
b) za każdy następny metr;
4) inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego na wspólnie wykonywanej sieci
a) za szt.
5) inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego
a) za szt.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy
do 31.12.2019 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności do oferty należy załączyć:
1)aktualny odpis (KRS) lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) wyłącznie dla spółek cywilnych:
a) umowę spółki,
b) wskazane w pkt. 1 dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników;
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy
posiadać: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 PLN oraz załączyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2.

NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
REGON: 120730487
Kapitał zakładowy: 53.955.000 PLN
Bank Spółdzielczy Kęty: 83 8120 0003 2001 0000 2932 0001

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel.\fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej do oferty
należy załączyć:
1) załącznik nr 3 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówieniaposiadających uprawnienia
geodezyjne.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez zamawiającego oraz
wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach,w których przewiduje to niniejsza
specyfikacja.W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie faksem lub pocztą elektroniczną.
W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności
podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na
te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, informacji o nieprawidłowościach i
odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.Jeżeli dla
danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej
formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak
potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata faksem lub pocztą
elektroniczną.
VIII.WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z
następującymi uprawnionymi osobami:
1) Pan Stanisław Nycz
2) Pan Michał Bachniak
tel. 33/845 22 78, w dni robocze, w godz. 7 00 - 1500
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Komisja przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla wszystkich pozycji łącznie w
przeliczeniu na przykładową szacowaną wykonywaną sieć wod-kan ( 800 m długości, 5 przyłączy na
wspólnej sieci) w ilości 20 sztuk oraz dla przykładowej szacowanej ilości pojedynczych przyłączy wodkan w ilości 100 sztuk.
2. Cena oferty – 100 punktów otrzyma oferta najtańsza a dla pozostałych
ofert punktacja zostanie wyliczona wg wzoru:
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ssss
wartość punktowa = 100 *

* 0,5 + 100*

*0,5

ssss
gdzie : C1 min
C1 u
C2 min
C2 u -

- cena najtańsza dla przykładowej sieci wod-kan
- cena oferty rozpatrywanej dla przykładowej sieci wod-kan
- cena najtańsza dla przykładowej ilości pojedynczych przyłączy wod-kan
cena oferty rozpatrywanej dla przykładowej ilości pojedynczych przyłączy wod-kan

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację
zamówienia.
3.Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych już ofertach.
XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać postanowieniom SWZ.
4. Ofertę stanowią następujące dokumenty:
1) wypełnione i należycie podpisane: formularz oferty,parafowana umowa oraz formularze i
oświadczenia wg załączonych do SWZ wzorów,
2) pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, należycie podpisane lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
5. Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania,
długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć
ichtłumaczenia na język polski. Ponadto oczekujesię, by strony oferty były ponumerowane, a dokumenty
ułożone wg kolejności wynikającej ze SWZ.
6. Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
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1) druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);
2) wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez
podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki przedkładane są w formie
kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona
notarialnie; Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu, gdy złożona przez
wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości; Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów załączonych do SWZ
powinny być złożone w oryginale;
3) dopuszcza się podpisywanie oferty i załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty
niższej niż cena ofertowa netto. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
(tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego
upoważnienia;
4) oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej
specyfikacji wzorami.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
a) oferta winna zawierać informacje formalne, tj. odpis z właściwego rejestru albo wydruk z CEIDG,
umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna),
b) formularz oferty, inne formularze oraz oświadczenia podpisują wszyscy wykonawcy lub wyznaczony
przez nich wszystkich pełnomocnik.W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do
jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do
reprezentowania tego wykonawcy; Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej,
c) informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane
należy przedstawić łącznie dla wszystkich wykonawców jako wspólne załączniki do oferty,
d) wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego)
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik
jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu
pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to
również płatności),
e) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do
zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym
pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu
pełnomocnictwa,
f) wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy
dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców,
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g) umowa, o której mowa w lit.
e) musi zawierać co najmniej :
- określenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji jakości i rękojmi za wady,
- określenie lidera (partnera wiodącego),
- określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady,
-określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawcy względem zamawiającego,
-zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje, wiedza
i doświadczenie.
8. W przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy złożyć
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
1) opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy,co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w
uzasadnionych przypadkach. W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać
nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
2) zaadresowana do zamawiającego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,32-650 Kęty ul.
Św. M. Kolbe 25A,
3) oznaczona numerem i nazwą zamówienia,
4) opatrzona adnotacją nie otwierać przed dniem 19.03.2018 r. godz.: 11.15
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać na dziennik podawczy (parter) MZWiK Sp. z o.o, 32-650 Kęty ul. Św. M. Kolbe
25A,w terminie do dnia 19.03.2018r. do godziny 11.00.
Dziennik podawczy MZWiK Sp. z o.o. czynny jest w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty do miejsca wskazanego w pkt. 1, a nie data
nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do miejsca wskazanego w
ust. 1 odpowiada wykonawca.
XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej
w dniu 19.03.2018r. o godzinie 11.15 w MZWiK Sp. z o.o, ul. Św. M. Kolbe 25A (sala konferencyjna).
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką MZWiK Sp. z o.o zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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3. Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) alb imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba
albo adres oraz cena ofertowa.
5. Dane, które odczytano podczas otwarcia ofert, po zakończeniu części jawnej posiedzenia zostaną
umieszczone w protokole postępowania.
6. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XVI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1. Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed
upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (faksem lub pocztą elektroniczną, a
następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana cena ofertowa wybranej oferty oraz
termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (faksem lub
pocztą elektroniczną) każdego wykonawcę, który złożył ofertę, o dokonanym wyborze - podając co
najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i
jego cenę ofertową oraz o unieważnieniu postępowania, a także o wykonawcach wykluczonych, ofertach
odrzuconych – z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji.
3. Równocześnie wyniki postępowania zawierające co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty lub informację o
unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji zostaną
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Św. M. Kolbe 25A, przy wejściu do
budynku „A”) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.mzwik-kety.com.pl.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane
XVIII. WZÓR UMOWY
1. Załącznikiem nr 4 do SWZ jest wzór umowy.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego na warunkach określonych w tym wzorze.
XIX. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może
zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta jest następną w kolejności ofertą najkorzystniejszą.
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana umowy przed jej zawarciem lub po jej
zawarciu, gdy realizacja umowy zgodnie z jej treścią nie będzie lub nie jest możliwa lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyraził zgodę na zmianę.
XX. INNE POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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2. Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonywaniu żadnej części zakresu objętego
przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty,
oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im
tłumaczenie na język polski.
XXI. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA
1. Po otwarciu ofert, lecz przed zakończeniem postępowania zamawiający udostępni na wniosek
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu informacje podane podczas otwarcia ofert, a po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania także podpisany i zatwierdzony
protokół postępowania oraz – po jej zawarciu – umowę z wykonawcą.
2. Inne dokumenty poza wymienionymi w ust. 1, nie podlegają udostępnieniu
w żadnym czasie
ani w jakiejkolwiek części.
3. Udostępnianie odbywa się na miejscu, w MZWiK Sp. z o.o. w Kętach pokój nr 11 w dni robocze w
godz. od 7.00 do 15.00.
Udostępnienie polega na okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 do wglądu i do ewentualnego
sporządzenia notatek.
Osoby, które nie są właścicielami firmy lub członkami jej władz, powinny okazać stosowne
upoważnienie.
Zamawiający nie ma obowiązku powielania udostępnianych dokumentów.
4. W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z
osobą wskazaną w SWZ jako uprawnioną do kontaktu z wykonawcami.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy regulaminu.
2. SWZ stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym wykonawcą.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Kety, dnia 05.03.2018r.

ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

...........................
(pieczątka Wykonawcy)

..............................
(miejscowość, data)
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Św. M. Kolbe 25A
32-650 Kęty

Oferta
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[pełna nazwa i adres wykonawcy]
Po zapoznaniu się ze specyfikacją warunków zamówienia składamy ofertę na wykonanie zamówienia
pod nazwą: „Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Kętach w 2018-2019 roku”.
1. Tyczenie sieci wod. – kan.
1) zł za pierwsze 100 m ( z wpisem do dziennika budowy)
2) zł za każdy następny metr

………… [zł]
………… [zł / m]

2. Tyczenie obiektu liniowego
1) zł za metr ( bez wpisu do dziennika budowy)

………… [zł / m]

3. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
1) zł za pierwsze 100 m
2) zł za każdy następny metr

…………….[zł]
………… [zł / m]

4. Inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego na wspólnie wykonywanej sieci
5. Inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego

………… [zł / szt.]
………… [zł / szt.]
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Oferowany okres realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do opracowania oferty.
Oświadczamy, że będziemy związani złożoną przez nas ofertą przez okres 60 kolejnych dni.
Oświadczamy, że wszystkie postanowienia zawarte we wzorze umowy, załączonym do specyfikacji
warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach.
Osoby upoważnione do podpisania oferty i umowy (imiona, nazwiska i stanowiska):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
.........................................................................................................…
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Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa zadania :
Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla MZWiK Sp. z o.o w Kętach w 2018-2019 roku.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 8-DT/2018
1. Zamawiający:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Św. M Kolbe 25a
32-650 Kęty
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1/. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Prowadzenie
obsługi geodezyjnej dla MZWiK Sp. z o.o w Kętach w 2018-2019 roku.
a) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
c) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia /
przedstawiamy pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia2];
d) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia;

1
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
2

Wykonawca wybiera stosowanie do stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu.
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2/. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

3. Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

…...................................................
( pieczątka Wykonawcy)

…........................................................
(miejscowość, data)

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia
geodezyjne.

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj uprawnień

Doświadczenie

Nr uprawnień

Okres

wykonywania

uprawnień

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wymienionymi w tabeli osobami na podstawie
…............................................................................................................................................

...........................................................................
Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
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Bank Spółdzielczy Kęty: 83 8120 0003 2001 0000 2932 0001

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel.\fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy

Umowa nr ….............
zawarta w Kętach, w dniu …………………. r. pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów
i
Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kętach 32-650 ul. Św. M. Kolbe 25A, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000310127, kapitał zakładowy: 53 955 000 zł, NIP:
5492346504, REGON: 120730487, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1. Sławomir Drewniany
Prezes Zarządu
2. Stanisław Nycz
Członek Zarządu
a …………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ Wykonawcą‘’, reprezentowanym przez:
………………………………………………..
łącznie zwanych „Stronami”, o następującej treści :
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z
dnia
28
grudnia
2015
r.
(Dz.U.
z
2015r.,
poz.
2263)
Zamówienie udzielone zostało na podstawie § 15 ust. 1 regulaminem udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień
publicznych stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr 5/Z/10/2016 z dnia 26.10.2016 oraz
na podstawie oferty z dnia …........................
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie
pn. „Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla MZWiK Sp. z o.o. w Kętach w 2018 roku”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) tyczenie sieci wodno-kanalizacyjnych,
2) tyczenie obiektu liniowego,
3) inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
4) inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
na wspólnie wykonywanej sieci,
5) inwentaryzacja powykonawcza pojedynczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
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§2
1. Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb
Zamawiającego i na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego.
2. W zleceniach podawane będą zakresy prac geodezyjnych oraz miejsca ich realizacji.
3. Zlecenia składane będą pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną – adres
….............................
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne zlecenia dotyczące zakresu podanego
w § 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w terminie do 5 dni od daty otrzymania zlecenia,
2) wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne zlecenia dotyczące zakresu podanego
w § 1 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 w terminie do 21 dni od daty otrzymania zlecenia. Termin ten
uważa się za zachowany, gdy wymagana dokumentacja złożona zostanie,
w tym terminie w
Urzędzie Miasta w Kętach,
5. O rozpoczęciu i zakończeniu prac objętych poszczególnymi zleceniami Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego pisemnie faxem nr - …............. lub pocztą elektroniczną – adres
….....
6. Ustalenie długości wytyczeń lub ilości przyłączy nastąpi, w formie protokołu, w dniu
zgłoszenia zakończenia prac lub następnego roboczego dnia.
7. Po zakończeniu prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 Wykonawca doręcza
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z kserokopią prezentaty Urzędu Miasta w
Kętach potwierdzającą jej złożenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
8. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w czasie realizacji zamówienia są:
1) ze strony Zamawiającego - ….........................
2) ze strony Wykonawcy - …...............................

§3
1. Ustalenie ceny za wykonane prace określone w zleceniu nastąpi po wykonaniu każdego
zlecenia, przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie oraz długości lub ilości
wynikającej z protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 6.
2. Zapłata ceny za wykonanie każdego zlecenia następowała będzie na podstawie faktury w
terminie do30dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy podany
na fakturze.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w § 2 ust. 6.
4. Wykonawca zobowiązany jest do używania na fakturze nazewnictwa zgodnego z ofertą oraz
do podawania numeru niniejszej umowy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty ceny przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują
ustawowe odsetki za opóźnienie.
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§4
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego nazwa dla
celów identyfikacji podatkowej brzmi :
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach ul. Św. M. Kolbe 25a
NIP: 5492346504,
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego nazwa dla
celów identyfikacji podatkowej brzmi :
…………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………
§5
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w następujących wysokościach :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 5 000 zł,
2) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zleceń, w wysokości 5 zł, za każdy dzień
opóźnienia.
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i
rękojmi za wady, w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienie liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :
1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5 000 zł, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, to strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości na prace wykonane na
podstawie każdego zlecenia.
2. Bieg gwarancji jakości liczy się oddzielnie dla pracy wykonanej na podstawie poszczególnych
zleceń od dnia protokołu.
3. Wykonawca do protokołu pracy objętej poszczególnymi zleceniami załączy dokument
gwarancji.
§7
1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia …......... do dnia …...........
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2. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. Odstąpienie od umowy
może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych
w ust.
2, Wykonawcy należy się tylko wypłata ceny z tytułu wykonanej części umowy.
4. Zmiana umowy może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja umowy
zgodnie z jej treścią nie będzie lub jest niemożliwa lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego
a Wykonawca wyraził zgodę na zmiany.
5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Każda ze stron może umowę rozwiązać za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się regulaminem udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot
wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych opublikowany jest na stronie
internetowej Zamawiającego www.mzwik-kety.com.pl
3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…....................
WYKONAWCA

…......................
ZAMAWIAJĄCY
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