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Rozdział I 
Zamawiający 

 
Wojkowickie Wody Spółka z o.o. 
z siedzibą: 
ul. Jana III Sobieskiego 125 
42-580  W o j k o w i c e 
 

www.wojkowickiewody.pl 
E-mail: m.koltun@wojkowickiewody.pl 
Tel. 32/760-20-79 
Godziny pracy Zamawiającego:  
Poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00 
 
Postępowanie prowadzone jest przez Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – podmiot upoważniony do 
ponoszenia wydatków w projekcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta 
Wojkowice – Etap II”.  
 
Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem udostępniane będą na stronie 
internetowej: www.wojkowickiewody.pl w zakładce Zamówienia Publiczne oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o.  
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszcza się także w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. 
 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie Regulaminu udzielania 
zamówień „sektorowych podprogowych”, w tym współfinansowanych ze środków europejskich lub 
innych mechanizmów finansowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, dostępnego na stronie internetowej: 
www.wojkowickiewody.pl 
2.  Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej Pzp.  
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 
701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z póź. 
zm.). 
 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa zamówienia: Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego 
systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Wojkowice. 
 
Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

http://www.wojkowickiewody.pl/
mailto:m.koltun@wojkowickiewody.pl
http://www.wojkowickiewody.pl/
http://www.wojkowickiewody.pl/
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1) Instalację i konfigurację bazy systemu GIS 
2) Instalację i konfigurację oprogramowania GIS 
3) Instalację i konfigurację silnika systemu GIS 

 
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać w szczególności: 

1) Analizę danych posiadanych przez Spółkę;  

2) Inwentaryzację istniejących (3 lokalizacje) oraz dostawę i instalację nowych urządzeń 

pomiarowych w terenie (5 lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego) jako pięć punktów 

pomiarowych obejmujących pomiar przepływu na wodociągu, przy parametrach ciśnienia do 

4,5 bara i przepływu 2-20 m3/h (do 50 w stanach wycieków awaryjnych) oraz włączenie do 

funkcjonującego w Przedsiębiorstwie systemu wizualizacji marki Telemetria Zawwater; 

a. Aktualnie funkcjonujące trzy punkty pomiarowe wyposażone są w przepływomierze 

e-m Aqua-Master 3 DN 150 (w komorach zakupowych z dopuszczeniem MID), 

reduktory SingerValve PR 106 DN 150 lub Bermad 720 DN 150 oraz filtry siatkowe 

Hawle DN 150; redukcja ciśnienia typowa 7,2/5,8 bara, a przepływ typowy w 

przedziale 12-60 m3/h. 

b. Kolejnych pięć punktów pomiarowych obejmowałoby jedynie pomiar przepływu na 
wodociągu, przy parametrach ciśnienia do 4,5 bara i przepływu 2-20 m3/h (do 50 w 
stanach wycieków awaryjnych). 

3) Dostawę urządzeń koniecznych do utrzymania, obsługi i zakładających rozbudowę systemu: 

serwer, wizualizacyjna stacja operatorska, stacje operatorskie - 2 szt.; 

4) Zakup, dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz 

zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w najnowszej istniejącej wersji ze wszystkimi 

dostępnymi funkcjonalnościami; 

5) Instalację mobilnej mapy numerycznej na smartfonach/tabletach Zamawiającego; 

6) Wykonanie zabezpieczeń ochrony baz danych zgodnie z wymogami prawa; 

7) Import danych z dostępnych systemów informacji o terenie i danych właścicieli 

nieruchomości; 

8) Przygotowanie wtyczek dla przyszłej rozbudowy systemu, takich jak modele hydrauliczne, 

połączenie z internetem i systemami monitoringu, systemem sprzedaży; 

9) Szkolenia; 

10) Minimum 36 miesięcy gwarancji wraz z opieką serwisową oraz wsparciem techniczno-

szkoleniowym w tym okresie; 

11) Aktualizacje do najnowszej wersji w okresie gwarancji. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 
 

Główny kod CPV  

38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) 

 
2. W każdym przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia lub innym miejscu 

SWZ opisze przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie produktu lub 
rozwiązania równoważnego, pod warunkiem uzyskania co najmniej takich efektów  
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i funkcjonalności, jakie wynikają z całości zapisów SWZ. 
 

Rozdział IV 

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 

 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć 

ofertę na cały zakres zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział V 

Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji 

 
1. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Termin gwarancji: minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi 

kryterium oceny ofert. 
 

Rozdział VI 

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 
2. Podstawy wykluczenia. 
 
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa  
w art. 108, ust.1 Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) tj. 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 lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.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) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),   

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296–307 Kodeksu karnego, 



 

5 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa wart.270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa wart.85ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

2.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3;  

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3;  

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 
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2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 
 
3.1. Zdolność techniczna i zawodowa. 

 
3.1.1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał 
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum jedną dostawę i wdrożenie 
lub rozbudowę systemu usprawniającego zarządzanie majątkiem sieciowym w zakresie co 
najmniej sieci wodno-kanalizacyjnej. 

 
3.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy  
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
 
3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca, na którego wiedzę i doświadczenie powołano się w celu spełnienia warunku udziału  
w postępowaniu musi faktycznie uczestniczyć w realizacji zamówienia. 
  

Rozdział VII 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do 
oferty należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. 
 
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć 
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ. 
 
UWAGA.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 1 i 2 powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: 

 
3.1. Wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały 
wykonane (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) wraz z załączeniem 
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dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie. 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. 

 
4. Podmiotowe środki dowodowe składa się w formie pisemnej. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

Rozdział VIII 
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie 

 
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, 
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2)wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3)podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel, 
c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
2.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
 

Rozdział IX 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani. 
 
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,  
o ile są znane, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Rozdział X 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się pisemnie oraz we wszystkich przypadkach poza składaniem ofert także za pomocą poczty 
elektronicznej. 
 
2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:  
Małgorzata Kołtun: m.koltun@wojkowickiewody.pl 
 

Rozdział XI 
Informacja na temat wadium 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) Pieniądzu 
b) Gwarancjach bankowych; 
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
Bank ING 14 1050 1360 1000 0024 1909 7569 

tytułem: „Wadium nr sprawy JRP/ZI/MK/231/03/2022  
Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym” 

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 
gwarancji.  

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu 
postępowania bez wyboru oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.  

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  
na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

mailto:m.koltun@wojkowickiewody.pl
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji, występuje odpowiednio do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana.  

4) Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wycofał ofertę po upływie 
terminu składania ofert, a przed upływem terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XII 
Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert. 
 

Rozdział XIII 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów załączonych 
do oferty. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego 

Wojkowickie Wody Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice. 
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego, z 

dopiskiem: 
OFERTA W POSTĘPOWANIU POD NAZWĄ: 

„Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym” 
Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022 

Nie otwierać przed: 15 grudnia 2022 r. godz. 10:15 
 
8. Do oferty należy dołączyć:  
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a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI SWZ,  

b) zobowiązanie podmiotu, na zasoby którego wykonawca się powołuje wraz z oświadczeniem 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3a) 
(jeżeli dotyczy). 

c) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i poleganiu na zdolnościach tych 
wykonawców oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia zostaną zrealizowane 
przez poszczególnych wykonawców. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
12. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez otwierania. 
 

Rozdział XIV 
Miejsce oraz termin składania, otwarcia i oceny ofert 

 
1. Termin składania ofert: 15 grudnia 2022 r. do godziny 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15 grudnia 2022 r. o godzinie 10:15. 
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w siedzibie Zamawiającego. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o ile 
były żądane przez Zamawiającego i są zawarte w ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub 
uzupełnienia oferty. 

 

Rozdział XV 
Opis sposobu obliczania ceny 

 
1. W ofercie należy podać ceny brutto w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz Vat. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowień 
umowy. 

2. Cena oferty ma charakter ryczałtowy. 
3. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
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4. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający 
doliczy do ceny netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 

 
Rozdział XVI 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

1.1. Cena brutto: 80 punktów 
1.2. Gwarancja: 10 punktów 
1.3. Wsparcie techniczne: 10 punktów 

 
2. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Cena brutto – waga 80 punktów 
 
                najniższa oferowana cena 

  (Kc) Ilość pkt przyznana danej ofercie  =     ----------------------------------------- x 80 

                            w kryterium ceny                               badana cena 

 
Maksymalną ilość punktów – 80 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Gwarancja  – waga 10 punktów 
 

Gwarancja 36 miesięcy: 0 punktów 
Gwarancja 48 miesięcy: 5 punktów 
Gwarancja 60 miesięcy: 10 punktów 
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym żadnego wariantu  otrzyma „0” 
punktów. Jednocześnie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36-miesięczną gwarancję. 
 

4. Sposób obliczenia punktów w kryterium: Wsparcie techniczne  – waga 10 punktów 
 

Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo: 0 punktów 
Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego 
w wymiarze 8 godzin tygodniowo: 5 punktów 
Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego 
w wymiarze 12 godzin tygodniowo: 10 punktów 
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym żadnego wariantu  otrzyma „0” 
punktów. Jednocześnie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje wsparcie techniczne w okresie 
trwania gwarancji w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego  w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 

 
5. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczona według wzoru: 

K = Kc + Kg + Kw  
gdzie: 
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K – łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę; 
Kc – punkty uzyskane w kryterium ceny brutto; 
Kg – punkty uzyskane w kryterium gwarancji; 
Kw – punkty uzyskane w kryterium wsparcia technicznego. 
 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
 
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną. 
 
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 7, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
 

Rozdział XVII 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze.  
2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą składa, o ile 
to konieczne: 
3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 
3.2. Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik i jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z 
dokumentów załączonych do oferty. 
 

Rozdział XVIII 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający nie żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XIX 
Warunki dotyczące umowy 

 
1. Projektowane postanowienia umowy określające warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 5 do SWZ. 
 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w 
przypadkach określonych w projektowanych postanowień umowy. 
 

Rozdział XX 
Informacje dodatkowe 
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1. 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 Pani/Pana danych osobowych Spółka Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana 
III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice, adres email: poczta@wojkowickiewody.pl, strona 
internetowa: www.wojkowickiewody.pl, 

2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email:  rodo@wojkowickiewody.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usprawnienie 
zarządzania majątkiem sieciowym” znak: JRP/ZI/MK/231/03/2022 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 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, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
2. Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych  
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające  
z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem 
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. 

3. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający  
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu  
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku  
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z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, należy złożyć oświadczenia o wypełnieniu 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o treści zawartej  
w formularzu oferty. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Rozdział XXI 
Załączniki 

 
Załączniki stanowiące integralną część SWZ. 
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 
2. Formularz oferty – załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – załącznik nr 3; 
4. Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 4; 
5. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5. 


