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 26 listopada 2021 roku
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
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
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15
82-550 Prabuty
NIP 581-00-05-078
tel. 055 2782 032, 055 2782 285 www.pewik.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„ Świadczenie usług koparko-ładowarki”
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko-ładowarki:
 wykonywanie zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich, roboty ziemne,
 wykonywanie zadań przy awariach drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnej.
Szacowana ilość godzin świadczenia usług miesięcznie 50.
Wymagane dane techniczne i wyposażenie koparko –ładowarki:
 Moc silnika minimum - 90KM
 Maksymalna prędkość jazdy minimum 40 km/h
 Parametry robocze ramienia ładowarkowego:
 Łyżka wielofunkcyjna z widłami o pojemności minimum 1,0 m3, szerokości minimum 2,30 m
 Wysokości załadunku do 3 m
 Wysokości wyładunku do 2,7 m
 Parametry robocze ramienia koparkowego:
 Łyżka o szerokości minimum 300 mm
 Maksymalna głębokość kopania do 5,8 m
 Wysokość załadunku do 4,7 m
 Młot hydrauliczny montowany do ramienia o parametrach:
 Minimum waga wraz z grotem i płytą montażową 250 kg
 Maksymalna częstotliwość udaru minimum 1800 uderzeń na minutę,
 Maksymalny przepływ oleju hydraulicznego minimum 90 l/minutę

3.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
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1) 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.
2) 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, faksem lub e-mailem.
3) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przeprowadzonym postępowaniem oraz
zamieści je na stronie internetowej firmy www.pewik.pl.
4) Zamawiający udziela odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie
skierowane nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia 01.01.2022- 31.12.2023
5. Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1) Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto,
2) Cena ofertowa jest ceną podaną na Formularzu ofertowym – Załącznik 1 do Zaproszenia,
3) Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy.
7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %.
8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, tą która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału
w postępowaniu oraz zawiera najniższą cenę w skali 1 miesiąca, składającą się z sumy:
(40h x stawka 1h) + stawka miesięczna pozostawania w całodobowej gotowości.
9. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
a. ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na Formularzu ofertowym,
b. 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 9 grudnia 2021 roku do godz. 10.00
c. na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:
Oferta na „ Świadczenie usług koparko-ładowarką”
„ NIE OTWIERAĆ ”
d. oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
e. wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu
do jej składania.
10. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 roku o
godz.10.30, w siedzibie Zamawiającego.
11. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
następujących przypadkach:
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1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania i warunki udziału postępowaniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
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
13. Klauzula informacyjna
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:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach przy ulicy Kwidzyńskiej 15 (82-550) wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000135996, NIP: 5810005078, REGON:170349995.
b. u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
pod numerem telefonu 55-278-20-32 lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e mail:
rozliczenia@pewik.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia: „ Świadczenie usług koparko-ładowarki”;
d. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli
będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących
przepisów prawa;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego
tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym
odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom
upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
f. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
g. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków
prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym
Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego;
h. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana
dotyczących imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, adresu zamieszkania, adresu zameldowania
jest dobrowolny, konsekwencją nie podania w/w danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym
postępowaniu.
i. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
j. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychi;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODOii;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO;
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
−
−

14. Postanowienia końcowe
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia lub jego części przez Podwykonawców.
Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie składania ofert – podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty – w przypadku unieważnienia postępowania.
 W postępowaniu o udzieleniu zamówienia Wykonawcy przysługuje możliwość odwołania. Wykonawca
wnosi odwołanie do Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o
wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie może być wniesione przez Wykonawcę jedynie od
następujących czynności Zamawiającego:
 odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli czynność ta miała wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej;
 Wykluczenia Wykonawcy, jeżeli wykluczenie miało wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający powinien rozpatrzyć odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wniesienia i niezwłocznie
poinformować Wykonawcę o wyniku rozpoznania odwołania




15. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego,
2) Nieusprawiedliwione nie stawienie się Zleceniobiorcy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z
odstąpieniem Zleceniobiorcy od podpisania umowy.
Z poważaniem
Mariusz Kubich

Załączniki:
1.
2.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Wzór umowy
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