Siewierz, dnia 11 września 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Siewierzu
ul. Ściegna 9
42-470 Siewierz
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 67 41 338
fax. 32 360 95 13
www.zuwik.pl
bip.zuwik.pl
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Modernizacja układu automatyki (pomiarów i sterowania) dla oczyszczalni
ścieków w Siewierzu
Kody CPV:
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
31213300-5 Szafy kablowe
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
I.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu automatyki (pomiarów i sterowania)
dla oczyszczalni ścieków w Siewierzu, poprzez realizację prac sprzętowych (dostaw)
i informatycznych, opisanych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu
prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania zamówienia.
3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały
do akceptacji Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed ich dostarczeniem
i zamontowaniem.
4. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako
wskazane przykładowo. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami
równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną
dokumentacją. Ewentualnie użyte wszelkie nazwy handlowe w Opisie przedmiotu
zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta
wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do
realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego
przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy
rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w zapytaniu
ofertowym i załącznikach
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5. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek
Wykonawcy. Faktura Wykonawcy za wykonane prace zostanie zapłacona w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy
protokół odbioru zamówienia podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji
na cały przedmiot zamówienia wynoszącej 36 miesięcy licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2019 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu ani podstaw wykluczenia.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Oferta powinna być oznakowana następująco:
„ZAPYTANIE OFERTOWE.
Modernizacja układu automatyki (pomiarów i sterowania) dla oczyszczalni ścieków
w Siewierzu
Nie otwierać przed dniem 18 września 2019 r.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 18 września 2019 r. do godz.
1200.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia,
gwarancji i warunków płatności.
Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem
odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po
terminie.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1.
2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli
dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do
oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
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3.

4.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący
wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

VI. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. nr 1,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana
przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie
w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII.Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określa cenę ofertową brutto zgodnie z załączonym Formularzem oferty – zał. nr
1. Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN. Cena winna obejmować cały
zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

2.

3.
4.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem,
że jeżeli przepisy innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej
formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do
Zamawiającego:
a) drogą elektroniczną na e-mail: zuwik@zuwik.pl,
b) pisemnie na adres: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu, ul.
Ściegna 9, 42-470 Siewierz.
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest
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5.

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przez upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.siewierz.pl
Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Papis-Filak, tel.: 32 67 41
338, e-mail: apapis@zuwik.pl

VII.Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VIII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania
ofertowego stanowi załącznik nr 2. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając
oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1.
IX. Kryterium wyboru ofert
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.
X. 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 danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz:
e-mail: iod@siewierz.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie
odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub
podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
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6)

7)
8)

9)

działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas
przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/
Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie
zamówienia publicznego.
w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
Pan/Pani posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana1,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych2,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO4,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza
przepisy RODO.
Pani/Panu nie przysługuje:
− 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 danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwagi:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
4) 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.

…………………………………………

Załącznik:
1. Formularz oferty – zał. nr 1
2. Wzór umowy – zał. nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3
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