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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Budowa 
zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Informacje ogólne: 
 
1. Nazwa Zamawiającego: 
 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą: ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca,  
NIP 682-16-05-658 reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-
Luborzycy z siedzibą: ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca 
 
Tel / Fax: 12 387 10 35  
Strona internetowa:  http://www.zgkkocmyrzow.pl/ 
   https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/ 
Adres e-mail: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl 
 
2. Tryb udzielania zamówienia: 
 
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego wyłącznie 
na zasadach podanych w niniejszym postępowaniu zwane w dalszej części ZO. W niniejszym 
postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24),. 
2.2. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia jednego z 
rodzajów działalności sektorowej, zgodnie z art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 
2021.06.24) 
2.3. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 
969 275 zł.  
2.4. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych (dalej: dofinansowanie). 
 
3. Przedmiot zamówienia: 
 
3.1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w 
Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą” 
 
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: 
- I część przedmiotu zamówienia: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej wraz z 
niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dojazdów” 
- II część przedmiotu zamówienia: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o 
pojemności czynnej około 500 m3 wraz z infrastrukturą techniczną, kontenerową stacją 
chlorowania, przebudową istniejącej, kolizyjnej infrastruktury w postaci sieci wodociągowej, 
kabla energetycznego oraz zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 97/4 w miejscowości 
Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca” 
 
3.3 W ramach I części przedmiotu zamówienia należy wykonać:  
3.3.1 W zakresie prac projektowych: 

 kompletną, wielobranżową dokumentację projektową konieczną do uzyskania wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i decyzji, dla realizacji zbiornika wyrównawczego wody pitnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w której skład wchodzą m.in. hydrofornia wraz z 
budynkiem kontenerowym, komory zasuw, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, sieć 
wodociągowa, instalacja elektryczna i oświetlenia oraz system sterowania i automatyki,  

 działania prowadzące do uzyskania w imieniu Zamawiającego, wszelkich koniecznych 
decyzji i uzgodnień, pozwalających na prawidłową i kompletną realizację oraz 



użytkowanie obiektu; 
 projekt techniczny dla całego wielobranżowego zamierzenia inwestycyjnego 
 kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót 
 dokumentację obrazującą realne koszty eksploatacyjne 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych 
 zapewnienie nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta głównego oraz 

projektantów branżowych w związku z realizacją przygotowanego przez Wykonawcę 
projektu budowlanego 

 kompleksową i całościową realizację Inwestycji wraz z odbiorem robót budowlanych i 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

 dokumentację powykonawczą 
 wykonanie wytycznych oraz szkoleń eksploatacyjnych dla Zamawiającego 

 
3.3.2. W zakresie prac budowlanych: 

 podziemny, sieciowy, żelbetowy zbiornik wodociągowy o pojemności użytkowej 250m3 

(dwie komory, każda o objętości czynnej 125m3) – współpracujący z istniejącym 
zbiornikiem o objętości 150m3; 

 rurociągi doprowadzające, poborowe, przelewowe i spustowe wraz z niezbędną armaturą 
oraz urządzeniami pomiarowymi i pompowymi, komorami zasuw, instalacjami 
wentylacyjnymi zbiornika i komór; 

 przyłącza oraz instalacje zasilania energetycznego i oświetlenia 
 system sterowania i monitoringu projektowanej infrastruktury umożliwiający połączenie 

z istniejącym systemem monitoringu 
 odcinek sieci wodociągowej 
 kontenerowy budynek hydroforni wraz z kompletnym zestawem hydroforowym, 

niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami 
 Instalacje towarzyszące (tj. instalacja kanalizacyjna, drenaż, hydrant technologiczny itp.).  
 

3.3.3. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem I części zamówienia przedstawia Program 
Funkcjonalno-Użytkowy– stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  
 
3.3.4. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający współpracę 
z istniejącym zbiornikiem wodociągowym i istniejącym ujęciem wody. 
 
3.4. W ramach II części przedmiotu zamówienia należy wykonać:  
3.4.1 W zakresie prac projektowych: 

 kompletną, wielobranżową dokumentację projektową w imieniu Zamawiającego dla 
budowy zbiornika wody pitnej o pojemności czynnej nie mniejszej niż 500 m3 wraz z 
infrastrukturą techniczną, kontenerową stacją chlorowania, przebudową istniejącej 
infrastruktury oraz zagospodarowaniem terenu, konieczną do uzyskania wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i decyzji; 

 działania prowadzące do uzyskania w imieniu Zamawiającego, wszelkich koniecznych 
decyzji i uzgodnień, pozwalających na prawidłową i kompletną realizację oraz 
użytkowanie obiektu 

 projekt techniczny dla całego wielobranżowego zamierzenia inwestycyjnego 
 kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót 
 dokumentację obrazującą realne koszty eksploatacyjne 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych 
 zapewnienie nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta głównego oraz 

projektantów branżowych w związku z realizacją przygotowanego przez Wykonawcę 
projektu budowlanego 



 kompleksową i całościową realizację Inwestycji wraz z odbiorem robót budowlanych i 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

 dokumentację powykonawczą 
 wykonanie wytycznych oraz szkoleń eksploatacyjnych dla Zamawiającego 

 
3.4.2. W zakresie prac budowlanych: 

 zbiornik wyrównawczy o pojemności czynnej nie mniejszej niż 500m3, wolnostojący o 
konstrukcji stalowej.  

 konieczne przebudowy sieci zewnętrznych wodociągowych, przewodów spustowych i 
elektroenergetycznych opisanych szczegółowo w PFU, w tym przebudowę przewidziane 
w projekcie przygotowanym przez Wykonawcę 

 system sterowania i monitoringu projektowanej infrastruktury umożliwiający połączenie 
z istniejącym systemem monitoringu 

 wszelkie roboty związane z budową zbiornika zgodnie z przygotowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Budowalnym i 
Projektami Technicznymi. W szczególności należy wykonać następujące roboty: 
o prace przygotowawcze i pomocnicze 
o roboty budowlane i technologiczne łącznie z kompletną dostawą urządzeń 
o zagospodarowanie terenu 

 wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania obiektu, uzyskania wszelkich 
wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do użytkowania.  

 wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej 
kompletnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.  

  
3.4.3 Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem II części zamówienia przedstawia Program 
Funkcjonalno-Użytkowy– stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 
3.4.4. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający współpracę 
z istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturą.  
 
3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający zastrzega, że 
oferta częściowa może dotyczyć jedynie części I bądź II zamówienia. 
 
3.6. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności warunki jego realizacji, terminy, rozliczenia, 
gwarancji, kar określa również Projekt umowy – załącznik nr 8 do niniejszego zapytania 
ofertowego.  
 
3.7 Harmonogram realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, a także  kwoty 
wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy określał będzie 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który zostanie przedłożony Wykonawcy przez 
Zamawiającego w terminie określonym w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z planem 
odbiorów częściowych robót budowlanych oraz z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych 
uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. Wszelkie zmiany przedłożonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego będą mogły być dokonywane na zasadach określonych w umowie zawartej z 
wybranym Wykonawcą. 
 
3.8. Przyjęte w PFU, nazwy własne urządzeń, marki materiałów - są podane dla określenia 
standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie 
przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny 
w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W 



takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry 
techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane 
materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one 
rzeczywiście równoważne.  
 
3.9. Termin realizacji zamówienia (dla I i II części przedmiotu zamówienia): od dnia podpisania 
umowy do dnia 31-03-2024 r.  
 
Uwaga: Za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości uważa się uzyskanie przez Wykonawcę 
wszelkich zgód, zatwierdzeń, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami celem prawidłowego i 
legalnego użytkowania obiektu. 
 
3.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
  
3.11. Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do utrzymania w 
czystości miejsca wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wytworzonych 
przez siebie odpadów. 
 
3.12. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (wszelkie opłaty, 
koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia itp.) w celu prawidłowego 
wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez 
Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w 
umowie i wykonane zgodnie z jej zapisami.  
 
3.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 
oferty.  
 
3.14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu realizacji zawartej umowy 
prowadzone będą w PLN. Wykonawcy zagraniczni, którzy składają oferty podają w wykazie robót, 
stanowiącym załącznik nr 4 do ZO, wartości netto zrealizowanych robót przeliczając je na PLN wg 
średniego kursu NBP z dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia.  
 
3.15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, składając ofertę np. w 
ramach tzw. konsorcjum.  
 
3.16. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zobowiązany jest również podać nazwy 
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tej części zamówienia.  
 
3.17. Zamawiający, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia może korzystać zarówno z 
uprawnień rękojmi za wady jak i gwarancji jakości, wynikającej z ustawy Kodeks Cywilny (tj. 
Dz.U. Z 2016r., poz. 380 z późn. zm.). Wykonawca składając ofertę może jednak wydłużyć 
wynikający z kodeksu cywilnego okres gwarancji, co będzie odpowiednio punktowane przez 
Zamawiającego, zgodnie z dalszymi zapisami. W zakresie gwarancji obowiązują również zapisy 
umowy i stosuje się dokument gwarancyjny, który należy przekazać Zamawiającemu przy 
sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót. Przekazanie niniejszego dokumentu w formie 
oryginału warunkuje odbiór robót budowlanych.  
 
II Warunki udziału w postępowaniu: 



 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 nie podlegają wykluczeniu, 
 spełniają warunki udziału w postępowaniu 

1.2 Warunki udziału w postępowaniu (dla I i II części przedmiotu zamówienia): 
 
1.2.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia, o 
udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
to w tym okresie) co najmniej 1 (jednego) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN 
(wartość netto) obejmującego swoim zakresem: budowę/przebudowę obiektów/infrastruktury 
wodociągowych;  
b) dysponują osobami uprawnionymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

 posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta 
pozwalającymi na sporządzenie odpowiedniej dla przedmiotu umowy dokumentacji 
projektowej i technicznej zgodnie z przepisami prawa, a także do pełnienia nadzoru 
autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 

 posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy – uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnej 
bez ograniczeń,  

 posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych – 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,  

 posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych – 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika w specjalności robót 
elektrycznych;  

1.2.2. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót w 
branżach wymienionych powyżej pod warunkiem wykazania się uprawnieniami w każdej z branż. 

  
1.3. Okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania (dla I i II części przedmiotu 
zamówienia): 
 
1.3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 
2020 r. poz. 2023), 



g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;   
2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
syndyk lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów; 
4) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego w przypadkach przewidzianych ww. ustawą. 
Okres wykluczenia: okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia 
 
1.3.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę na każdym etapie postępowania.  
 
1.4. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia: 
 
1.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
1.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy.  
1.4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, 
zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii odpowiednio 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.    
1.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana to 
Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał przedłożenia umowy regulującej przedmiot i 
zakres współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
1.4.5. W przypadku wyboru w postępowaniu oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, odpowiadają oni solidarnie za realizację zamówienia publicznego.  
1.4.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
ustalonych warunków udziału w postępowaniu winien być spełniony przez co najmniej jednego z 
tych Wykonawców albo wszystkich Wykonawców wspólnie. Warunek dotyczący braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi potwierdzać, że spełniają oni 
wszystkie postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
III Opis sposobu przygotowania oferty oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które ma 
dostarczyć Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia: 
 



1. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedna ofertę opiewającą maksymalnie na 
dwie części zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na 
jedną lub dwie części zamówienia. 
1.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. W 
przypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać 
tłumaczenia na język polski.  
1.2. Oferta ma być sporządzona przy użyciu komputera, maszyny do pisania bądź innego 
urządzenia z nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie przewiduje możliwości elektronicznego 
przesłania oferty.  
1.3. Oferta Wykonawcy musi być kompletna, spięta w całość i przygotowana zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszym ZO tj. sporządzona na formularzu ofertowym, który stanowi 
załącznik nr 3 do ZO. 
1.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 
1.5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych części oferty.  
1.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę, uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  
1.7. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1). 
1.8. Wykonawca załącza do oferty kalkulację własną wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.9. Ofertę na wybraną przez siebie część przedmiotu zamówienia należy umieścić w 
zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie). Opakowanie / koperta winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego i opisane wg niżej 
wskazanego wzoru: 
1) w przypadku składania oferty na realizację I części przedmiotu zamówienia: 
„Oferta na realizację I części przedmiotu zamówienia pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego 
wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dojazdów” Nie otwierać przed dniem 
23-11-2022”. 
2) w przypadku składania oferty na realizację II części przedmiotu zamówienia: 
„Oferta na realizację II części przedmiotu zamówienia pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego 
wody pitnej o pojemności czynnej około 500 m3 wraz z infrastrukturą techniczną, kontenerową 
stacją chlorowania, przebudową istniejącej, kolizyjnej infrastruktury w postaci sieci wodociągowej, 
kabla energetycznego oraz zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 97/4 w miejscowości 
Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca” Nie otwierać przed dniem 23-11-2022”. 
 
2.1 Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą (dotyczy zarówno I i II 
części przedmiotu zamówienia): 
1) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu załącznik nr 6 
do ZO oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 7 
do ZO aktualne na dzień składania ofert, 
2) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 do ZO 
3) wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4 do ZO 
4) wykaz osób – załącznik nr 5 do ZO 
5) kosztorys ofertowy – samodzielnie przygotowany przez Wykonawcę 
6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 
przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG,  
8) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku podmiotów występujących 
wspólnie 



 2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, – zamieszcza również informację o tych podmiotach 
w oświadczeniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia oraz dotyczącym spełniania warunków 
udziału w postępowaniu – które stanowią załącznik nr 6 i 7 do ZO. 
2.3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – 
zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 
2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 7 Z0.  
2.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie dot. 
braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do ZO.  
 
3. Informacje o sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
niepodleganie wykluczeniu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu: 
3.1.Wszelkie oświadczenia dotyczące kwalifikacji podwykonawców składane są w oryginałach. 
3.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub poświadczonej przez uprawniony 
podmiot kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 
IV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
1.1. Ofertę na realizacje każdej części przedmiotu zamówienia składa się w siedzibie 
Zamawiającego: Rawałowice 144, 32-010 Luborzyca, dziennik podawczy– nie później niż do dnia 
23-11-2022 godz. 9.00 
1.2 Zamawiający dopuszcza również przesłanie ofert pocztą bądź przedsiębiorstwem kurierskim na 
ryzyko Wykonawcy. Rozpatrzeniu w postępowaniu podlegać będą jedynie oferty, które wpłyną do 
siedziby Zamawiającego w wyznaczonym wyżej terminie składania ofert. Decydująca w tym 
zakresie jest data wpływu dokumentacji a nie data nadania. 
1.3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.    
1.4. Wszystkie oferty składane Zamawiającemu na realizację przedmiotu zamówienia podlegają 
rejestracji według kolejności ich wpływu. W takiej też kolejności będą otwierane i odczytywane 
przez Zamawiającego. 
1.5. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego modyfikacji treści ZO możliwe jest 
przedłużenie terminu składania ofert, w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w 
ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO a także zamieszcza na własnej stronie 
internetowej informację o przedłużeniu w/w terminu.  
 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
2.1. Otwarcie ofert złożonych na realizację każdej części przedmiotu zamówienia odbędzie się w 
dniu 23-11-2022 o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego: Rawałowice 144, 32-010 Luborzyca. 
2.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert – 
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem otwarcia ofert. 
2.3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
2.4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda 



nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
2.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
c) ceny wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w złożonych w terminie ofertach.  
 
V Informacje ogólne dotyczące ofert 
 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi 

uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 
2. Zmiana, wycofanie oferty: 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub uzupełnić ofertę. 
Zamawiający musi otrzymać o tym fakcie powiadomienie na piśmie (przed terminem składania 
ofert). Powiadomienie o zmianie lub uzupełnieniu oferty należy złożyć wg tej samej procedury 
postępowania jak przy składaniu ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznaczonej napisem „Zmiana”. 
Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany, uzupełnienia i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
uzupełnień zostaną one dołączone do oferty.  
3. Wycofanie się z postępowania: 
Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, 
uzupełnień) z napisem na zewnętrznym opakowaniu / kopercie „Wycofanie”.  
4. Wyjaśnienia i zmiany dokumentacji przetargowej: 
Jeżeli Wykonawca uważa, że dokumentacja ZO zawiera niejasności lub sprzeczności, które mogą 
mieć wpływ na cenę oferty, może on zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął po upływie w/w terminu na 
składanie wniosku lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy, który przekazał ZO, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszcza na 
swojej stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić treść ZO. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. Wprowadzona w ten sposób zmiana zapisów ZO jest dla 
Wykonawców wiążąca. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany 
treści ZO niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takiej okoliczności 
prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego wynikające z wcześniejszych ustalonych 
terminów będą podlegać nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO. Informację o 
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający umieszcza również na swojej stronie 
internetowej. 
5. Termin związania z ofertą: 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. Wykonawca 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Odmowa 
przedłużenia terminu związania ofertą, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.  
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
6.1. Wykonawca sporządza własną kalkulację przedmiotu zamówienia w oparciu o posiadane 
doświadczenia, wytyczne Zamawiającego, tj. zapisy ZO, zapisy dokumentacji projektowej, 
uwzględniając wszystkie elementy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo w 



oparciu o przedmiar robót.  
6.2. W związku z przyjęciem przez Zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego, które będzie 
obowiązywać za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, obowiązkiem każdego 
Wykonawcy na etapie toczącego się postępowania jest weryfikacja zakresu i charakteru robót 
objętych dokumentacją ZO. Błędy nie zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu na etapie 
trwającego postępowania, w terminie przewidzianym na wnoszenie zapytań obciążać będą 
Wykonawcę. Wszelkie materiały, prace związane z realizacją zamówienia, które były do 
przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich 
braku w dokumentacji ZO) nie będą wchodziły w zakres zamówień dodatkowych i będą musiały 
być wykonane przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
Ponadto obowiązkiem każdego Wykonawcy na etapie toczącego się postępowania jest dopełnienie 
w zakresie kalkulacji kosztów przedmiotu zamówienia należytej staranności. Zastosowanie 
wynagrodzenia ryczałtowego oznacza, iż jest ono niezmienne przez cały okres realizacji umowy.  
6.3. Wykonawca oblicza cenę za realizację zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po 
przecinku). Tak obliczoną wartość wykonania zamówienia Wykonawca zamieszcza w swojej 
ofercie. W cenie brutto Wykonawca uwzględnia obowiązującą stawkę podatku VAT. Kalkulację 
własną przedmiotu zamówienia Wykonawca załącza do oferty.  /dokument pomocniczy/ 
6.4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty powinna 
być wyrażona w PLN. 
6.5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest 
zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podaje w 
formularzu oferty w miejscu przeznaczonym na wpisanie wartości wynagrodzenia kwotę netto. 
Zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców doliczy, na etapie oceny i 
porównania ofert do niniejszej ceny netto obowiązujący w Polsce podatek VAT.  
 
VI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem wagi tych kryteriów oraz badanie ofert i sposób ich oceny: 
 
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będą następujące kryteria oceny ofert, które będą 
stosowane do oceny ofert złożonych w ramach przedmiotu zamówienia: 
 

1) cena – 60%; 
2) okres gwarancji – 40% 

 
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
podstawie oświadczeń i dokumentów, opisanych w III grupie tematycznej ZO, za pomocą formuły 
spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania. 
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 



Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.  
6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek,  
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została wykluczona/odrzucona, 
oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. w wyniku oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę 
punktów z przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny.  
8. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według przyjętej skali 100 pkt (maksymalna 
możliwa ilość punktów do zdobycia przez Wykonawcę), wg następujących kryteriów: 

1) cena – 60% 
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór: 
 
(Cn/Cb x 100) x W = ilość punktów 
w tym: 
Cn – cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert, 
Cb – cena z VAT oferty badanej, 
W – waga kryterium (cena – 60%) 
 

2) okres gwarancji – 40%. 
 
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia udzielana jest na wykonane roboty stanowiące 
przedmiot umowy i wbudowane materiały. Minimalny wymagany okres gwarancji na zrealizowane 
zamówienie wynikający z ustawy Kodeks Cywilny to 24 miesiące, licząc od dnia podpisania 
końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Wykonawca może jednak zaoferować w swojej 
ofercie dłuższy okres gwarancji, który następnie będzie stosownie punktowany, zgodnie z zapisami 
ZO. Najdłuższy jednak brany przez Zamawiającego do oceny ofert okres gwarancji na zrealizowane 
zamówienie to 60 miesięcy. Jeżeli zdarzy się, że Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze 
oferowanego przez siebie okresu gwarancji to przyjmuje się, że zaoferował on 24 miesięczny okres 
gwarancji. Jeżeli Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji dłużysz niż 60 miesięcy 
to Zamawiający przyjmie do oferty 60 miesięczny okres gwarancji. 
8.1. Gwarancja na przedmiot zamówienia musi obejmować zarówno prace projektowe, jak i roboty 
budowlane.  
8.2. Gwarancja na roboty budowlane musi obejmować przeglądy gwarancyjne wykonywane 
minimum raz na 12 miesięcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania 
przeglądów gwarancyjnych są wskazane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do ZO. 
8.3. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na zrealizowane zamówienia: 60 miesięcy 
lub dłużej otrzyma 40 pkt. 
8.4. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny okres gwarancji na zrealizowane zamówienie: 
24 miesiące, otrzyma 0 pkt. 
8.5. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na zrealizowane zamówienie poniżej 24 
miesięcy zostanie uznana za ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ i podlegać będzie 
odrzuceniu z przedmiotowego postępowania.  
8.6. Ilość punktów dla ofert z okresem gwarancji na zrealizowane zamówienie powyżej 24 miesięcy 
do 60 miesięcy zostanie wyliczona w oparciu o poniższy wzór: 
 
(Gb/Gn x 100) x W = ilość punków 
w tym: 



Gb - czas gwarancji badanej oferty 
Gn – najwyższa zaoferowana gwarancja spośród ważnych ofert  
W – waga kryterium (okres gwarancji – 40%) 
 
8.7. Zamawiający zsumuje punkty przyznane każdej ofercie w ramach w/w kryteriów oceny. Po 
pozytywnej weryfikacji Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. 
9. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o Wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, a także o 
wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informację o wyborze 
oferty najkorzystniejszej Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W piśmie do 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający może określić już termin i miejsce 
zawarcia umowy.  
 
VII Wykonawca w celu zawarcia umowy musi (w ramach I i II części przedmiotu 
zamówienia): 
 
1. Przedłożyć Zamawiającemu kserokopię aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę w wysokości min. 1 000 
000,00 zł. 
2. Podpisać umowę w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie na warunkach 
podanych w niniejszym ZO. 
 
VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1. W niniejszym postępowaniu o zamówienie, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 
inne informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcy pisemnie (drogą pocztową lub za pomocą 
kuriera) bądź drogą e-mailową na adres wskazy przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie. 
2. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują zapytania lub informacje drogą e-
mailową każda ze stron na żądanie drugiej strony musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich 
otrzymania.  
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
postępowania określonym w zapytaniu ofertowym. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani żadnych dokumentów drogą faksową lub e-
mailową. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę zapytań dotyczących postepowania 
drogą e-mail. 
5. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Agnieszka Kozłowska – Dyrektor Zakładu – tel. 601-743-496 lub 12 387 10 35, adres email: 
zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl  
 

IX Istotne postanowienia umowy: 
1. Istotne postanowienia umowy w zakresie przedmiotu zamówienia są wskazane we wzorze 
umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do ZO.  
 
X informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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”, Zamawiający informuje, że:  
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kocmyrzowie-Luborzycy.  
2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paulina Pietroń, skarbnik.audyt@onet.pl  
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 



procedowania postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa zbiorników wyrównawczych 
wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania. 
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach  
7. W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8. Posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca 
Twoich danych osobowych: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich 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 uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez gminę Kocmyrzów-
Luborzyca Twoich danych osobowych: 
- 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 Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
XI Dodatkowe informacje 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert - w takim przypadku Zamawiający może przesunąć termin o czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z 
uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego; 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postepowania bez wyboru żadnej oferty; 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania do momentu złożenia ofert; 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli: 

1) Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty; 

2)  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 
postępowania; 

3) Postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z 
postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 

5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 



Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
 
Załącznik nr 1: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla I części zamówienia  
Załącznik nr 2: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla II części zamówienia  
Załącznik nr 3: formularz oferty 
Załącznik nr 4: wykaz robót 
Załącznik nr 5: wykaz osób 
Załącznik nr 6: oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 7: oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 
Załącznik nr 8: projekt umowy 
 
 
 
 


