Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK" Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty
tel/fax (055) 278-22-85, 278-20-32, e-mail: sekretariat@pewik.pl
REGON 170349995, NIP 581-00-05-078

Prabuty, dnia 14.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia sektorowego nie przekraczającego progów unijnych, wyłączonego z
obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy polegającego na budowie studni głębinowej
nr 6 oraz likwidacji istniejącej studni głębinowej nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych,
działki nr 20/2, 19/6 obręb 0003, przy ul. Kwidzyńskiej w Prabutach.
Zamawiający :
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „ PEWIK” Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15
82-550 Prabuty
NIP: 581-0-05-078
tel. 55 278 20 32, 55 278 22 85
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Tryb postępowania : postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia sektorowego nie przekraczającego progów unijnych, wyłączonego z obowiązku
stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Studnia nr 6
• wykonanie otworu zastępczego na studnię głębinowa nr 6
• montaż obudowy i urządzeń do poboru wody
2. Studnia nr 5
• demontaż starej obudowy i głowicy
• likwidacja studni głębinowej nr 5

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, w
tym:
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Projekt robót geologicznych na likwidację otworu nr 5 oraz wykonanie otworu
zastępczego
nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach



Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na polegające na wykonaniu
urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu
zastępczego nr 6 na terenie ujęcia wód podziemnych w Prabutach, działka nr 20/2,
obręb ewidencyjny Prabuty 0003.



Operat wodno-prawny na likwidację urządzeń wodnych służących do poboru wody w
otworze nr 5 na ujęciu wód podziemnych w Prabutach



Schemat obudowy studni nr 6 wraz z opisem.

 Pytaniach i odpowiedziach do unieważnionego zaproszenia do
składania ofert z dnia 09.08.2021 r. na to samo zadanie.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
zaproszeniem do składania ofert i treścią zawartej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty zgodnie z najlepszą wiedzą
techniczną.
6. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do
zaproszenia do składania ofert.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia
jego oferty do zawarcia umowy, której projekt stanowił załącznik nr 4 do niniejszego
Zaproszenia, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.
8. Termin wykonania zmówienia: Wymagany termin realizacji zmówienia do 30.04.2022 r.
9. Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy:
Udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania określonej
działalności tj:



Wykonawca winien posiadać doświadczenie oraz potencjał techniczny w realizacji
zamówienia. W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, dokonał co
najmniej dwóch zamówień na podobne roboty budowlane o wartości co najmniej
100 000,00 złotych netto każda.



Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się osobami
i podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności tj.: kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
kat. XII zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze
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(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.), legitymującym się co najmniej
3 letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od dnia uzyskania uprawnień)


Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że posiada
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200
000,00 zł

10. Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:


Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do Zaproszenia.



Wykaz wykonanych robót- Załącznik nr 2 do Zaproszenia, potwierdzający
posiadanie wymaganego doświadczenia.



Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
oświadczeniem,

z

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia


Referencje, poświadczenia, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające
wykonanie zamówień, wskazanych w Wykazie wykonywanych robót oraz
informacją o ich prawidłowym ukończeniu.



Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego przez
Wykonawcę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.



Kosztorys ofertowy.



Wymagane dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii,
opatrzone klauzulą „ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać
osobiście w siedzibie zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o., Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20
32, e-mail: sekretariat@pewik.pl . Osobą uprawnioną do kontaktów jest : Prezes
Zarządu - Mariusz Kubich



Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z warunkami zamówienia, przedmiotem
zamówienia, sposobem przygotowywania i złożenia ofert, kierując swoje
zapytania na piśmie lub e-mailem.



Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z
przeprowadzonym postępowaniem oraz zamieści je na stronie internetowej firmy
www.pewik.pl
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Zamawiający udziela odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem,
że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia
ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
12.1. W ofercie należy podać cenę ryczałtową za całość zamówienia. Cena oferty zostanie
wyliczona przez Zleceniodawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie
projektu budowlanego załączonego do warunków zamówienia.
12.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
12.3. Kosztorys ofertowy należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej.


Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę netto bez podatku VAT.



Cena ofertowa jest ceną podaną na Formularzu ofertowym- załącznik nr 1



Cena ofertowa podana przez
umowy.

wykonawcę obowiązuje przez okres ważności

13. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
14. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu, zgodnie z określonym kryterium wyboru.
15. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

16.



Ofertę należy sporządzić w jeżyku polskim (czytelna i trwałą techniką) na
Formularzu ofertowym,



Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o.
w Prabutach, ul. Kwidzyńska 15, w sekretariacie, w terminie do 22.09.2021 r.
do godz. 10.00



Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy,
Zamawiającego oraz napis: „ NIE OTWIERAĆ” „Oferta na
głębinowej nr 6 oraz likwidację istniejącej studni głębinowej
ujęcia wód podziemnych, działki nr 20/2, 19/6 obręb
Kwidzyńskiej w Prabutach”

nazwę i adres
budowę studni
nr 5 na terenie
0003, przy ul.

Oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

17.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
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18.
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.09.2021 r.
o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego.
19.

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

19.1
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie
zamówienia w następujących przypadkach:


Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania i warunki udziału
postępowaniu,



Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,



Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było wcześniej przewidzieć.

20.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.pewik.pl
21.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:


Zamawiający wezwie Wykonawcę na podpisanie umowy w siedzibie
Zamawiającego,.



Nieusprawiedliwione nie stawienie się Zleceniobiorcy w wyznaczony terminie
będzie równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od podpisania umowy.

Mariusz Kubich
Prezes Zarządu
Załączniki:
Dokumentacja w załączeniu:
1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Wykaz robót
4. Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Wykaz osób
3. Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa
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