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Znak postępowania: RI.271.2.16.2020 

 

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” 

w podziale na części: 

 

A. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóze 

B. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, Zakole 

Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca 

C. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gliniak, Cielechowizna, 

Huta Mińska i Marianka 

D. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrudzie, Zamienie i 

Maliszew 

E. Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Janowskie, 

Dziękowizna, Janów 

 

 Postępowanie prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego.  

 Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze 

zamówienie należy do zamówień sektorowych. 

 Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych dla udzielania zamówień 

sektorowych stosuje się ustawę, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

 

 

ZATWIERDZAM 

 

...………………………….………………. 

<Podpis kierownika Zamawiającego> 

Mińsk Mazowiecki, dnia 16.11.2020 r. 
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Rozdział 1. Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki 

REGON:   711582747 

NIP:    8222146576 

Adres:   ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Strona internetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-17.00,  

wtorek-czwartek 8.00-16.00,  

 piątek 8.00-15.00 

Tel./fax.:    (25) 756 25 00 / (25) 756 25 50 

e-mail:   gmina@minskmazowiecki.pl 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia(dla wszystkich części): 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Zadanie obejmuje 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami 

towarzyszącymi w podziale na pięć odrębnych części (A, B, C, D, E) w wybranych 

miejscowościach gminy Mińsk Mazowiecki: 

A. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóze 

B. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, 

Budy Barcząckie i Barcząca 

C. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta 

Mińska i Marianka 

D. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew 

E. Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Janowskie, 

Dziękowizna, Janów 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.  

4. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie we wszystkich częściach. 

5. Wspólny słownik kodów CPV: 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322200-3   Usługi projektowania rurociągów  

71248000-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją  

mailto:gmina@minskmazowiecki.pl
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6. Szczegółowy opis części: 

A. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóze 

Szacunkowa długość przewodów kanalizacyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia w oparciu o własną analizę: 

 kanały grawitacyjne PVC ~ 2 370 m długości; 

 przewód kanalizacji tłocznej PEHD ~ 1 180 m długości 

 przepompownie sieciowe – 3 szt. 

 przyłącza grawitacyjne w pasie drogowym – 16 szt. 

 

Długości kanałów oraz ilości przepompowni ścieków mogą ulec zmianie i zostały 

oszacowane przez Zmawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Orientacyjna trasa sieci kanalizacyjnej dla niniejszej części została wkreślona przez 

Zamawiającego na załączniku pn. „Zakres projektu” 

Zamawiający zastrzega, iż cena wskazana ofercie ma charakter ryczałtowy, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

opracowania dokumentacji projektowej. 

B. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, Zakole 

Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca 

Szacunkowa długość przewodów kanalizacyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia w oparciu o własną analizę: 

 kanały grawitacyjne PVC ~ 2 920 m długości; 

 przewód kanalizacji tłocznej PEHD ~ 2 180 m długości 

 przepompownie sieciowe – 3 szt. 

 przyłącza grawitacyjne w pasie drogowym ~ 90 szt. 

 

Długości kanałów oraz ilości przepompowni ścieków mogą ulec zmianie i zostały 

oszacowane przez Zmawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego 

zamówienia publicznego. 
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Orientacyjna trasa sieci kanalizacyjnej dla niniejszej części została wkreślona przez 

Zamawiającego na załączniku pn. „Zakres projektu” 

Zamawiający zastrzega, iż cena wskazana ofercie ma charakter ryczałtowy, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

opracowania dokumentacji projektowej. 

 

C. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta 

Mińska i Marianka 

Szacunkowa długość przewodów kanalizacyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia w oparciu o własną analizę: 

 kanały grawitacyjne PVC ~ 3 340 m długości; 

 przewód kanalizacji tłocznej PEHD ~ 3 000 m długości 

 przepompownie sieciowe – 5 szt. 

 przyłącza grawitacyjne w pasie drogowym ~ 165 szt. 

 

Długości kanałów oraz ilości przepompowni ścieków mogą ulec zmianie i zostały 

oszacowane przez Zmawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Orientacyjna trasa sieci kanalizacyjnej dla niniejszej części została wkreślona przez 

Zamawiającego na załączniku pn. „Zakres projektu” 

Zamawiający zastrzega, iż cena wskazana ofercie ma charakter ryczałtowy, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

opracowania dokumentacji projektowej. 

D. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew 

Szacunkowa długość poszczególnych średnic przewodów kanalizacyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia w oparciu o własną analizę: 

 kanały grawitacyjne PVC ~ 3 250 m długości; 

 przewód kanalizacji tłocznej PEHD ~ 2 530 m długości 



5 

 

 przepompownie sieciowe – 4 szt. 

 przyłącza grawitacyjne w pasie drogowym ~ 130 szt. 

 

Długości kanałów oraz ilości przepompowni ścieków mogą ulec zmianie i zostały 

oszacowane przez Zmawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Orientacyjna trasa sieci kanalizacyjnej dla niniejszej części została wkreślona przez 

Zamawiającego na załączniku pn. „Zakres projektu” 

Zamawiający zastrzega, iż cena wskazana ofercie ma charakter ryczałtowy, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

opracowania dokumentacji projektowej. 

E. Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Janowskie, 

Dziękowizna, Janów 

1) Szacunkowa ilość przyłączy kanalizacyjnych przewidzianych do 

zaprojektowania na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (bez zmiany 

tej sieci): 

 przyłącza grawitacyjne w pasie drogowym ~ 138 szt. 

2) W ramach części E Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt 

przyłączy kanalizacji sanitarnej z włączeniem do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej (zatwierdzony projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia 

na budowę dostępny w Urzędzie Gminy Mazowiecki). Opracowany projekt 

przyłączy podlega zgłoszeniu do Eksploatatora sieci kanalizacyjnej tj. do 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. 

3) Projekt należy opracować na mapie zasadniczej bez sprawdzenia w terenie. 

4) Zasady projektowania przyłączy kanalizacyjnych, zgodne z wymaganiami 

dla pozostałych części tj. uzgodnienie przyłącza z właścicielami 

nieruchomości wyłącznie w zakresie lokalizacji przyłącza w pasie 

drogowym – zakończone korkiem w jej granicy oraz uwzględnienie 

odcinków bocznych (zejść) sieci do dróg wewnętrznych umożliwiających 

dalszą rozbudowę – zakończone studnią. 
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7. Projektowana kanalizacja ma umożliwić podłączenie istniejących oraz planowanych 

(posiadających na dzień opracowania dokumentacji zgodę na realizację inwestycji) 

budynków bezpośrednio graniczących z projektowaną siecią – uzgodnienie 

przyłącza z właścicielami nieruchomości wyłącznie w zakresie lokalizacji 

przyłącza w pasie drogowym – zakończone korkiem w jej granicy oraz 

uwzględnienie zejść sieci do dróg wewnętrznych umożliwiających dalszą 

rozbudowę - zakończone studnią. 

8. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić również odcinki boczne (zejścia) 

sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzone we wszystkie drogi gminne oraz drogi 

prywatne w przypadku, gdy droga ta prowadzi do co najmniej jednego budynku 

zlokalizowanego przy tej drodze (droga prywatna rozumiana jako odrębna działka 

ewidencyjna, drogowa). Zejście należy przewidzieć na głębokości umożlwiającej 

przyszłościowe włączenie oraz  zakończyć studnią rewizyjną w drodze zlokalizowana 

maksymalnie 2 m za granicą działki drogowej.  

9. W ramach zamówienia należy wykonać kompletny projekt przyłączy kanalizacyjnych 

dla gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy trasie 

projektowanej sieci (całość przyłącza do budynku).  

10. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

   Opracowanie i pozyskanie materiałów do celów projektowych (map, 

warunków technicznych, opinii, decyzji, operatów wodnoprawnych, zgód 

właścicieli nieruchomości prywatnych, itp. niezbędne przy realizacji przedmiotu 

zamówienia) 

  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę na 

realizację przedmiotu zamówienia  

   Sporządzenie projektów budowalnych 

  Sporządzenie projektów wykonawczych  

  Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z 

uwzględnieniem każdej branży (sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itp.) 

  Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich  

  Sporządzenie koncepcji projektowej skanalizowania obszarów zaznaczonych 

kolorem niebieskim na załączniku pn. „Zakres projektu” w składa której muszą 

wchodzić rozwiązania projektowe naniesione na mapę poglądową w skali 

umożliwiającej widoczność istniejącego zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu 
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(np. 1:2000) z uwzględnieniem szczegółów projektowych (lokalizacji i ilości 

przepompowni , średnic kanałów, kierunków spływu oraz rzędnych 

wysokościowych) z włączeniem do projektowanego kanału w ramach przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający wymaga analizy zabezpieczenia przyszłościowego 

włączenia budynków istniejących na wskazanym obszarze do projektowanego 

kanału w pierwszej kolejności w systemie grawitacyjnym, dopiero w następnej 

kolejności (w przypadku stwierdzenia nieopłacalności ekonomicznej) dopuszcza się 

zastosowanie przydomowych przepompowni ścieków.  

 Pełnienie nadzoru autorskiego  nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

bez dodatkowych płatności 

 

11. Ilość oraz forma sporządzonych opracowań: 

 Projekt budowlany – 4 egz. Projektu + wersja elektroniczna nagrana na płytę CD 

 Projekt wykonawczy 3 egzemplarze + wersja elektroniczna nagrana na płytę CD 

 Projektu budowlany branży elektrycznej dot. instalacji i przyłączy projektowanych 

przepompowni ścieków wraz z lokalizacją szaf sterowniczych (w przypadku nie 

uwzględnienia w projekcie budowalnym sieci kanalizacyjnej) – 4 egzemplarze + 

wersja elektroniczna nagrana na płytę CD 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót każdej branży: sanitarnej, 

elektrycznej, drogowej, itd.– w formie papierowej 1 egz. oraz na nośniku CD w 

formacie PDF, 

 Kosztorys inwestorski – w formie papierowej 2 egz. oraz na nośniku CD w 

formacie PDF oraz ATH, 

 Przedmiar robót – 2 egz. w formie papierowej oraz na nośniku CD w formacie PDF 

oraz ATH. 

12. Wymagania stawiane opracowanej dokumentacji technicznej w ramach przedmiotu 

zamówienia 

1) Projekt budowlany należy opracować w zakresie uwzględniającym specyfikę 

robót budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) 
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2) Projekt wykonawczy powinny obejmować swoim zakresem szczegółowe detale 

nie ujęte w projekcie budowlanym. Jest to uszczegółowienie projektu 

budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane, które 

wskazuje szczegółowe rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 

technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera 

specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych 

będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien 

zawierać m.in.: 

 plan orientacyjny z wyszczególnieniem arkuszy map z projektem 

zagospodarowania terenu oraz orientacyjną trasą projektowanej sieci, ze 

wskazaniem kierunków spływu za pomocą strzałek, 

 wykaz działek objętych projektem, 

 zestawienie wszystkich przyłączy z podaniem oznaczenia studni, numeru 

działki, adresu posesji i nr arkusza mapowego na którym jest naniesiona 

lokalizacja przyłącza, 

3) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie winny przedstawiać pełen zakres 

robót, sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac (ze wskazaniem 

jednostek przedmiarowych) w celu oszacowania pracochłonności, a przede 

wszystkim kosztów wykonania ujętych w nim robót budowlanych. Przedmiary 

należy sporządzić metodą uproszczoną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, 

poz. 1389) 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny 

zawierać zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. 

Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według 

Wspólnego Słownika Zamówień. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmbqgm2q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmbqgm2q
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5) Wykonawca w ramach zamówienia wykona dokumentację przetargową, 

niezbędną przy procedurze udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót 

budowalnych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową oraz będzie 

udzielał wszelkich wyjaśnień na skierowane do Zamawiającego zapytania 

dotyczące rozwiązań projektowych przyjętych w przedmiotowej dokumentacji.   

6) Projekt budowalny należy sporządzić w zakresie nowoprojektowanych sieci 

celem uzyskania zezwolenia na budowę oraz w przypadku przyłączy – zgody na 

realizację Eksploatatora sieci – GZGK Mińsk Mazowiecki. Dokumentacja 

powinna zawierać projekt branży sanitarnej oraz wszystkich niezbędnych branż 

wymaganych do procedury budowy systemu kanalizacyjnego np. elektrycznej w 

zakresie przepompowni (sieciowych i przydomowych), drogowej w zakresie 

odtworzenia nawierzchni drogowych, itp. 

7) Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie 

niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy 

z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie 

trasa projektowanej sieci, zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren w 

celu wykonania robót oraz inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia 

na budowę dla inwestycji objętej przedmiotem opracowania, 

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla odcinków projektowanej kanalizacji sanitarnej, dla zakresu nie 

objętego Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Mińsk 

Mazowiecki – w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

9) Uzyskanie decyzji na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg publicznych 

poszczególnych kategorii 

10) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (przejścia pod ciekami wodnymi) 

11) Opracowanie musi zawierać projekty branży elektrycznej dotyczącej instalacje i 

przyłącza projektowanych przepompowni ścieków (strefowych i przydomowych) 

łącznie z pozyskaniem warunków technicznych zasilania w energie od właściciela 

sieci energetycznej. Projekt również zawierać będzie centralny system 

monitoringu przepompowni ścieków 

12) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów 

projektowych. Mapy do celów projektowych musza zawierać inwentaryzację 

wszystkich urządzeń istniejących oraz zieleni. 
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13) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej (otwory badawcze należy wykonać w 

takiej odległości względem siebie, która umożliwi prawidłowe określenie rodzaju 

gruntów oraz ilości występowania wód gruntowych, a także wykonać na 

głębokość adekwatną do posadowienia projektowanej rury), co umożliwi 

prawidłowe zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej. Minimalna 

wymagana ilość odwiertów – 5 szt. dla każdej części.  

14) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii 

wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – m.in. zakaz stosowania 

nazw handlowych. 

13. Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić należy w 

szczególności w oparciu o obowiązujące akty prawne: 

 Ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod  i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Ustawę z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, 

14. Obowiązki projektanta  
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 Projektant zobowiązany jest w opisie przedmiotu zamówienia stosować zapisy art. 

30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).   

 Projektant powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zawartego w Zapytaniu 

ofertowym w branżach: sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itp. 

 Zmawiający wymaga od projektanta analizy możliwości technicznych 

projektowania kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Zamawiający 

dąży do wykonania jak największej części kanalizacji w systemie grawitacyjnym, 

lecz przy zachowaniu warunków technicznych projektowania i wykonania 

kanalizacji sanitarnej wydanych przez GZGK Mińska Mazowiecki.  

 Projektant zobowiązany jest  uzgodnić z właścicelem/-ami nieruchomości miejsce 

wejścia przyłącza kanalizacyjnego na teren nieruchomości. W ramach 

zamówienie należy zaprojektować przyłącze do nieruchomości wyłącznie w pasie 

drogowym lub przewidzieć zejście poza pas nawierzchni utwardzonej, jeżeli 

nawierzchnia drogi jest poza pasem drogowym, z zachowaniem normatywnych 

odległości i głębokości określonych przepisami prawa oraz z uwzględnieniem 

istniejącego wyjścia kanalizacji z budynku przyłączanego oraz możliwości 

włączenia budynków w drugiej i dalszej linii zabudowy. Przyłącze zakończone 

korkiem. W przypadku posiadania przez gminę projektu branży drogowej zmiany 

istniejącej nawierzchni drogowej, długości przyłączy należy zaprojektować z 

uwzględnieniem planowanego zagospodarowania pasa drogowego.  

 Uzgodnienie trasy przyłącza odbywa się w formie oświadczenia właściciela 

działek prywatnych o wyrażeniu zgody na projektowanie oraz wykonanie 

przyłącza (druk oświadczenia podlega akceptacji przez Zamawiającego przed 

udostępnieniem jego treści mieszkańcom) 

 Uzgodnienie trasy sieci kanalizacyjnej w przypadku działek prywatnych odbywa 

się w formie umowy użyczenia – wzór umowy zostanie przekazany przez 

Zamawiającego.  

15. Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Zamawiającego; 
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2) Przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji 

również tych, które musi podpisać Zamawiający oraz danych do umów 

przyłączeniowych; 

3) Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie 

uzgodnień, opinii, informacji, a treść wystąpień i uzgodnień dotyczących 

wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna 

być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4) Opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech 

technicznych  i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej 

konkurencji, bez stosowania nazw handlowych; 

5) Zachowania spójności opracowanego projektu wykonawczego z przedmiarem 

robót, 

6) Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki 

przyłączenia w sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych 

rozwiązań; 

7) Uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie 

proponowanych rozwiązań technicznych i zastosowanych wyrobów 

budowlanych; 

8) Uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed 

wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego 

organu wydającego decyzje w tym zakresie; 

9) Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu 

zaawansowania prac projektowych. 

10) Przekazania Zamawiającemu kopii uzgodnień, opinii i innych dokumentów 

powstałych w toku projektowania. 

11) Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne 

żądanie Zamawiającego w okresie 3 lat od uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę. 

16. Nadzór autorski  

Pełnienie nadzoru autorskiego  nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez 

dodatkowych płatności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do 

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 
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Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

a) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, 

b) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego 

pozwolenia na budowę, 

c) udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego 

(maksymalnie 10 pobytów w okresie trwania gwarancji i rękojmi).  

 

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego 

zapytania Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na własny 

koszt. 

17. Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe dla poszczególnych  części 

następująco:  

1) część A, B, C, D: na podstawie faktur częściowych za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wg. poniższej formuły: 

a.  60% wynagrodzenia – po  wykonaniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych wraz 

ze złożeniem projektu budowlanego do zatwierdzenia przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej 

b. 40% – po zatwierdzeniu projektu budowalnego organ administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz opracowaniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego pozostałych elementów składowych dokumentacji 

2) część E: jednorazowo na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części): 

1. Dla części A, B, C, D: termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2021 roku. 

2. Dla części E: termin wykonania zamówienia do 26 lutego 2021 roku. 
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Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełnienia (dla wszystkich części): 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) wiedzy i doświadczenia: 

warunek spełni wykonawca który, udokumentuje że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - to w tym okresie, wykonał przynajmniej: 

 część: A: dwa projekty kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. 2 km (dla 

jednego projektu) w tym: 

 minimum 1 przepompownia sieciowa 

 przyłącza minimum 15 sztuk 

 część: B, C, D: dwa projekty kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. 2,5 

km (dla jednego projektu) w tym: 

 minimum 1 przepompownia sieciowa 

 przyłącza minimum 60 sztuk 

 część E: dwa projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej z minimalną ilością 

przyłączy 50 sztuk (w jednym projekcie) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego 

oświadczenia Wykaz usług (wzór stanowi Zał. 3) oraz załączonych dowodów, 

określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. 

b) Dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym 

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się wykształceniem, kwalifikacjami 

zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca wykaże dysponowanie: 

 część A, B, C, D, E: co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

uwaga: ww. osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego 

oświadczenia Wykaz osób (wzór stanowi Zał. 4) oraz załączonych dowodów tj. 

uprawnień budowlanych. 

2. Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO15
1
 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli 

2) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

                                                           
1
W przypadku działań dla których Instytucją Pośredniczącą jest PARP powiazania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć 

zgodnie z art. 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 110). 
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art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

4) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

Rozdział 5. Warunki odrzucenia oferty (dla wszystkich części): 

1. Oferta podlega odrzuceniu gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

2) została złożona przez Wykonawcę który: 

a) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym; 

b) został wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

3) Została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

4) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

5) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

do wykluczenia (dla wszystkich części): 

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie 

odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 3 
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2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały 

udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, 

doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; zakres ww. dokumentu musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu 

znajduje się w Zał. nr 4 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Rozdział 7. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów(dla wszystkich części): 

1. Do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał 

pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i 

zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten 

powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli.  

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Rozdział 8. Opis przygotowania i złożenia oferty (dla wszystkich części): 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 
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UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14  

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 

OFERTA NA: REALZACJĘ ZADANIA 

„PROJEKTY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY” 

Część A*/B*/C*/D*/E* (*niepotrzebne skreślić) 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), muszą być oznaczone 

klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 

umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 
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b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego 

(wzór stanowi Załącznik Nr 1), w tym o zamiarze powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom,  

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

8. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty 

2) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 

3) Wykaz usług (wraz z dowodami określającymi należyte wykonanie usług) 

4) Wykaz osób  

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej 

6) potwierdzenie wniesienia wadium 

Rozdział 9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w zapytaniu ofertowym 

 faksem (nr (25) 756 25 50)  

 mailem na adres: przetargi@minskmazowiecki.pl 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 
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Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

1) Panią Magdalenę Kruk – adres email: przetargi@minskmazowiecki.pl 

Rozdział 10. Termin związania ofertą (dla wszystkich części): 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (dla wszystkich części): 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowieckiul. 

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,pokój nr 102, w terminie do dnia 

24.11.2020 roku, godz. 10:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi wUrzędzie Gminy Mińsk Mazowieckiul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki,pokój nr 110 dnia 24.11.2020 roku, godz. 10:15  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w 

otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w sali 110. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

6. W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz z możliwością w tym czasie składania 

lub otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający informuje, że składanie oraz 

otwarcie ofert będzie się odbywało z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj.: 

 należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2 metry) 

 po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce 

 zaleca się zasłanianie ust i nosa 

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w związku ze stanem epidemii/zagrożenia 

epidemiologicznego (czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 

mailto:przetargi@minskmazowiecki.pl
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czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz 

organizowania innych zgromadzeń ludności) do dnia otwarcia ofert Zamawiający 

informuje, że z otwarcia ofert odbędzie się transmisja on-line. Link będzie dostępny w 

zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając 

należny VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, 

wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w 

PLN. 

4. Zaoferowana cena dotyczy jednej z części przedmiotu zamówienia. 

5. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Cena podana w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie koszty 

wykonania zamówienia określone w dokumentacji ofertowej. 

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić 

będzie 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. 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert(dla 

wszystkich części): 

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

2. Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów: 

Kryteria oceny ofert waga 

Cena brutto oferty - KC 100 
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Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Punkty 

będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Kryterium „cena oferty brutto”  

Kc= C : Cb x 100 pkt 

Gdzie: 

Kc – Kryterium cena oferty brutto 

C – Cena najniższa oferty brutto, 

Cb – Cena brutto badanej oferty 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów. 

Rozdział 14. Informacja o zakończeniu postępowania  

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści informację o: 

1) wyborze wykonawcy albo 

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo 

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert 

5) unieważnieniu postepowania. 

2. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o 

wyniku postępowania. 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w 

ofercie. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 

9226 0005 0024 5267 2000 0100  z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy  - „Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” część 

A*/B*/C*/D*/E* (*niepotrzebne skreślić) ” 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Rozdział 16. Umowa 

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 

Wzór umowy (odpowiedni dla danej części) 

Rozdział 17. Inne informacje 

1. Zamawiający nie przewiduje:  

1) składania ofert wariantowych,  

2) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

2. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty. 

5. Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

4) unieważnienia postępowania, jeśli: 
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a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

wszczynania postępowania, 

c) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna 

oferta 

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub 

oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub 

oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty 

rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy. 

10. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do 

złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń. 

11. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ust.12). 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 

którym mowa w ust. 12), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania. 

14. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania  

15. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

16. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców 
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17. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

będzie uchylał się do zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny ofert 

chyba, że zachodzi przesłanka zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

Rozdział 18. 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 Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. 

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mińsk Mazowiecki jest Pan Albert 

Woźnica, adres e-mail: iod@minskmazowiecki.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 dla zadania pn. 

Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

mailto:iod@minskmazowiecki.pl
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2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
2
; 

3) 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
3
;   

4) 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: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) 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. 

Rozdział 19. Wadium (dla wszystkich części): 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej z części na którą 

składa ofertę, w wysokości: 

- dla części A: 2 000,00zł (dwa tysiące złotych)  

- dla części B: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) 

- dla części C: 4 000 zł (cztery tysiące złotych) 

- dla części D: 4 000 zł (cztery tysiące złotych) 

- dla części E: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

                                                           
2
Wyjaśnienie: 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
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. 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej wyznaczonej do realizacji zadania: 

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5267 2000 0100  z 

podaniem tytułu: „Wadium  - Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy część 

A*/B*/C*/D*/E* (*niepotrzebne skreślić)” 

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Rozdział 20. Załączniki do zapytania ofertowego 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – Wzory umów 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób  

5. Załącznik nr 5 – Zakresy projektów 

https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT

