
Kalisz, dn. 2020-12- 21 

PM/Z/2418/80/2020 
 

     

1. Informacje wprowadzające. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie 

oferty na odtworzenie nawierzchni po awariach wod – kan.  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu 

Udzielania Zamówień. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach  

wod - kan na terenie miasta Kalisza w latach 2021-2022, w zależności od obciążenia ruchem – 

dotyczy nawierzchni o warstwach ścieralnych bitumicznych oraz podbudowy. 

L.p. Rodzaj robót 
udział % w 

grupie 

A Podbudowa 
 

1 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z tłucznia za każde 5 cm/m2 71,00% 

2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię podsypka z piasku za każde 5 cm/ m2 5,00% 

3 Wykonanie nawierzchni z betonu C16/20 za każde 10 cm / m2 1,00% 

4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z chudego betonu za każde 5 cm / m2 22,00% 

5 Frezowanie nawierzchni asfaltowej za każdy 1 cm / m2 0,50% 

6 Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej za 1 mb 0,50% 

  
100,00% 

B Remont nawierzchni bitumicznych wg KNR 2-31 tab.1106/01 z obcięciem krawędzi nawierzchni 

7 Warstwa ścieralna o stabilności większej lub równej 8kN za każdy 1 cm / m2 100,00% 

 
 100,00% 



C Prace drogowe inne 
 

8 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - ,,Polbruk’’ z podbudową za 1 m2 6,00% 

9 Wykonanie zabruku materiałem własnym ,,Polbruk"" z podbudową za 1 m2 1,00% 

10 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 3,00% 

11 Wykonanie zabruku materiałem własnym - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 0,50% 

12 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 2,00% 

13 Wykonanie zabruku materiałem własnym - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 0,50% 

14 Wykonanie nawierzchni z materiału z rozbiórki - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 4,00% 

15 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 4,00% 

16 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - destrukt asfaltowy - za każdy 1 cm / m2 8,00% 

17 Rozbrukowanie nawierzchni i zmarzliny trylinka - polbruk za 1 m2 9,00% 

18 Rozbrukowanie uszkodzonej nawierzchni z trylinki za 1 m2 6,00% 

19 Rozbiórka Podbudowy za 1 m2 26,00% 

20 Rozbiórka asfaltu za 1 m2 23,00% 

21 Rozbiórka krawężnika 20x30 cm 0,50% 

22 Rozbiórka ławy za 1 mb 0,50% 

23 Ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb 2,00% 

24 Ułożenie obrzeży trawnikowych 100x20 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb 1,00% 

25 Regulacja wysokościowa skrzynki ulicznej zasuwy wodociągowej za 1 szt. 0,50% 



26 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi600  za 1szt. 0,50% 

27 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi400 za 1 szt. 0,50% 

28 Regulacja wysokościowa wpust ulicznego za 1 szt. 0,50% 

29 Transport materiałów z terenu prac na wskazane miejsce do 5 km za 1t materiału 0,50% 

30 Drobne prace ziemne przy odtwarzaniu nawierzchni za 1 m3 urobku 0,50% 

  
100,00% 

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) W każdym przypadku przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni należy uzyskać 

szczegółowe warunki z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, dotyczące 

rodzaju masy bitumicznej oraz warstw podbudowy, która winna być zastosowana w określonym 

miejscu pasa drogowego. Warunki te należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej miejsc 

podlegających naprawie. 

b) Czas realizacji zlecenia (dot. nawierzchni bitumicznych) na wskazany adres mail Wykonawcy od 

momentu zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 doby, dopuszcza się czas realizacji zgłoszenia  

w przeciągu 3 dób na ulicach osiedlowych o małym natężeniu ruchu, dla wszystkich innych 

nawierzchni realizacja zlecenia od momentu zgłoszenia wynosi 1 dobę; 

c) W przypadku odtwarzania nawierzchni, która została czasowo dopuszczona do ruchu (zabruk 

kostką typu trylinka), po stronie firmy odtwarzającej leży oznakowanie pasa drogowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami drogowymi. 

d) Wszelkie prace związane z odtworzeniem nawierzchni muszą być bezwzględnie odebrane przez 

inspektora nadzoru Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. 

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia niezależnemu laboratorium mas bitumicznych 

badanie próbki masy wbudowanej w łatkę. W przypadku pozytywnego wyniku Zamawiający 

ponosi koszt badania próbki, w przypadku negatywnym – wykonawca łatki bitumicznej wraz  

z kosztem ponownej próby wymienionej masy. 

Wykaz składników cenotwórczych dla porównywania cen jednostkowych nie objętych formularzem 

cenowym: 

a) W przypadku braku wyceny określonego rodzaju robót w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić szczegółową kalkulację w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Przyjęte do wyceny 

stawki roboczogodziny, narzuty, koszty pracy sprzętu oraz jednostkowe ceny materiałów nie mogą 

być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego wg informacji ,,SEKOCENBUD’’ w 

okresie realizacji robót. 

b) W przypadku, gdy wycena z użyciem katalogów nakładów rzeczowych nie będzie możliwa, ceny 

jednostkowe robót zostaną ustalone w drodze negocjacji między stronami umowy. Ustalone  

w wyniku negocjacji ceny nie mogą być wyższe niż ceny średnie dla województwa 

wielkopolskiego wg informacji ,,SEKOCENBUD’’ w okresie realizacji robót. 

c) Szczegółowa kalkulacja danego rodzaju robót, o których mowa w ppkt. a), podlega analizie  

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad – C-cena: 



C = (A1 * 71,0% + A2 * 5,0% + A3 * 1,0% + A4 * 22,0% + A5 * 0,50% + A6 * 0,5%) +  

(B7 * 100,0%) + (C8 * 6,0% + C9 * 1,0% + C10 * 3,0% + C11 * 0,5% + C12 * 2,0% + C13 * 0,5% + 

C14 * 4,0% + C15 * 4,0% + C16 * 8,0% +  C17 * 9,0% + C18 * 6,0% + C19 * 26,0% + C20 * 23,0% + 

C21 * 0,5% + C22 * 0,5% + C23 * 2,0% + C24 * 1,0% + C25 * 0,5% + C26 * 0,5% + C27 * 0,5% + C28 

* 0,5% + C29 * 0,5% + C30 * 0,5%). 

4. Termin związania umową 

Termin obowiązywania umowy – od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.  

5. Warunki gwarancji 

Gwarancja: min. 36 m-cy.  

7. Warunki płatności 

Termin płatności: przelew, min 30 dni od daty otrzymania faktury Vat  

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą 

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Dawid Miklas – starszy referent ds. dokumentacji 

sieciowej i gospodarki wodnej  – tel. 503-494-879. 

9. Warunki udziały w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki w postępowaniu zgodnie z § 4 pkt II ppkt 1  Regulaminu Udzielenia Zamówień, 

dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli 

ustawa nakłada obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie 

działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem: 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

d) Wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcie Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

10. Sposób porozumiewania się z Wykonawcą 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej 

nie będzie rozpatrywana. 

2. Komunikacja między Kupującym a Sprzedającymi, w tym wszelkie dokumenty,  oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz


pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Kupującego. 

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia elektroniczne lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez Sprzedających za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego” - jako załączniki. 

11. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Cena – 100% 

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana  

 

12. Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania ofertowego. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem, w którym upływa 

składanie ofert.   

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści 

na  Platformie Zakupowej.  

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami i wymaganymi 

dokumentami.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.   

5. Kupujący informuje, iż nie dopuszcza do rozliczeń z Wykonawcą walut obcych. Rozliczenia 

dokonywane będą tylko i wyłącznie w złotych polskich. 

14. Klauzula informacyjna RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz. 

1.1  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można kontaktować się:  

˗ listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  

˗ telefonicznie: 62 760 80 00; 

˗ drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl 

1.2  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z Regulaminem 

Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl


1.3 Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

1.4 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając 

o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed 

roszczeniowej (do 6 lat). 

1.5 Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.  

1.6 W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. 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; 

3. 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 nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw 

trzecich. 

15. Oświadczenia i dokumenty jakie powinien dostarczyć Sprzedający w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków w postępowaniu: 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy.  

2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania 

ofert. 

3. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o.  

( w załączeniu). 

4. Oświadczenie Oferenta, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postepowania ( druk w załączeniu).  

5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia 

warunków postępowania (druk w załączeniu).  

6. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

7. Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem. 

8. Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności 

personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, niezbędnych w przypadku, gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, jakie posiada 

Wykonawca. 

10. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

 


