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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty   elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Nazwa:  Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  

w Strzelcach Wielkich 

Adres:     Strzelce Wielkie 84 

     63-820 Piaski 

Numer telefonu:   65 571 93 64 

Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@mzwik.com 

Adres strony internetowej  

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce  

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej. 

Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.  

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce  

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

 

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy dla Międzygminnego Związku Wodociągów  

i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: 

L.p. Nazwa urządzeń 
Ilość 
szt. 

1. 
Wodomierz objętościowy, DN 15, Q3=2,5; 
 G ¾”, długość 110 mm, R≥160 we wszystkich pozycjach montażu 

183 

2. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 15, Q Q3=2,5; 
 G ¾”, długość 110 mm, R≥160 

150 

3. 
Wodomierz objętościowe, DN 20, Q Q3=2,5; 
 G 1”, długość 130 mm, R≥160 we wszystkich pozycjach montażu 

1409 

4. 
Wodomierz objętościowy, DN 20, Q Q3=4; 
G 1”, długość 190 mm, R≥160 we wszystkich pozycjach montażu 

6 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce
https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce
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5. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 20, Q Q3=4; 
 G 1”, długość 130 mm, R≥160 

89 

6. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 25, Q3=6,3; 
G 1 ¼”, długość 260 mm, R≥160 

10 

7. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 32, Q3=10; 
G 1 ½”, długość 260 mm, R≥160 

8 

8. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 40, Qn = 10 lub Q3=16; 
G 2”, długość 300 mm, R≥160 

5 

9. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 50, Q3=16; 
Kołnierz ISO PN 10/16, długość 300 mm, R≥315 

3 

10 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 80, Q3=63;Kołnierz ISO PN 10/16, długość 350 
mm,  R≥315 

2 

11. 
Wodomierz jednostrumieniowy, DN 150; Q3=160;Kołnierz ISO PN 10/16, długość 
450 mm,  R≥315 

1 

1)  Wodomierze muszą być zgodne z: 
a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, 

którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
/Dz.U. Nr 209/2007 poz. 1513/;  

b. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29/ oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN14154. 

2)  Wodomierze muszą posiadać certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie 
całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest 
załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty/wraz z tłumaczeniem, przez 
tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym. 

3)  Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH. 
4) Liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, 

zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego). 
5)  Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu maksymalnie o 355°, 
6)  Materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub 

zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową. 
7)  Korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego. 
8)  Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania 

wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cechy legalizacyjnych) zamiennie każdego 
z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: nadajnika impulsów, moduł transmisji  
w standardzie M-BUS (PN-EN1434-3) oraz modułu radiowego pracującego w systemie 
dwukierunkowym. Nie dopuszcza się przestarzałych rozwiązań zawierających nadajniki 
kontaktronowe podatne na zakłócenia silnym polem magnetycznym. 

9) Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, 
którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego. 

10) Wszystkie wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta i powinny posiadać 
liczydła jednego typu, przystosowanego do montażu nakładek radiowych jednego 
typu. 
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2. KOD Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

38421100-3 - Wodomierze 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 r. 

 

Rozdział VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych  

w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.  

Rozdział VII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce  

2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl.  

3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV  

2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje,  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer min. wersja  

10 0.,  

4) włączona obsługa JavaScript,  

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8,  

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar.   

 

Rozdział VIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Sprawy merytoryczne (dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji) 

Dariusz Brodziak tel. 660 451 856  

Sprawy proceduralne 

Małgorzata Jasik tel. 65 571 93 64 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce
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Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty składa się elektronicznie, tj.: 

1) ofertę należy uprzednio sporządzić w postaci papierowej i podpisać własnoręcznie, a następnie 

przesłać plik w postaci skanu za pomocą platformazakupowa.pl lub  

2) ofertę podpisać elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym i przesłać podpisany plik za pomocą platformazakupowa.pl. W procesie składania oferty 

na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca 

powinien złożyć bezpośrednio na dokumencie (na każdym załączonym pliku osobno), który 

następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).  

Zamawiający informuje jednak, iż zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne 

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

2. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:  

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, 

2) Formularz cenowy – załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ,  

2) Karty katalogowe oferowanych produktów. 
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub 

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może wykonać zamówienie przy udziale 

podwykonawców. 

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

pełnomocnictwo muszą być złożone w sposób, o którym mowa w pkt 1. 

6. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy.  

3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.  

4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

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.  

6) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, kosztorys, składa pełnomocnik 

Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 
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7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.  

8. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być w języku polskim.  

 

Rozdział X. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę ̨wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce  do dnia 2 lipca 2021 roku do godz. 10:00  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 2 lipca 2021 roku  

o godz. 10:05 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

5. Otwarcie ofert jest niejawne.  

Rozdział XI. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 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) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 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, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik_strzelce
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- 

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postepowaniu 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 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, 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 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

Rozdział XII. Przesłanki odrzucenia ofert 
 

Zamawiający odrzuci ofertę w niniejszym postępowaniu, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez Wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub  

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania lub podmiotowego środka 

dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

9) wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy. 
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Rozdział XIII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Opis spełnienia warunku:  

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania  

w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność 

gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych 

prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Opis spełnienia warunku: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących 
wykazania spełniania tego warunku. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis spełnienia warunku: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących 
wykazania spełniania tego warunku. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych  

z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

Rozdział XIV. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, tj.:  

1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, należy przedłożyć,  

na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru 

zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

Jeżeli Wykonawca wskazał w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu  

i braku podstaw wykluczenia (złożonym wraz z ofertą), dane umożliwiające dostęp do ww. 

rejestrów, Zamawiający nie wzywa do ich złożenia, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
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i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku 

podstaw wykluczenia (złożonym wraz z ofertą), podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, chyba że:  

1)  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

lub  

2)  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ww. oświadczenia lub 

złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu.  

 

Rozdział XV. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i 

rabaty zastosowane przez Wykonawcę.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty, która zostanie wyliczona przez 

Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4. 

5. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.  

6. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownym w formularzu oferty. 

Rozdział XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena  
2. Ranking ofert przy uwzględnieniu kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, 

w następujący sposób: 
 C = (Cncb/Cbob) x 100 pkt, gdzie: 
 C - ilość punktów za cenę, Cncb - najniższa cena brutto, Cbob - cena brutto oferty badanej. 

     Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
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Rozdział XVII. Wyjaśnienie treści SWZ    

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie 

pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone za pośrednictwem: 

platformazakupowa.pl. 

8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, za 

pośrednictwem: platformazakupowa.pl. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem: 

platformazakupowa.pl. 

Rozdział XVIII. Podstawy unieważnienia postępowania  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty;  

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;  

3) cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;  

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

6) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeśli ponowna ocena i wybór kolejnego 

Wykonawcy nie jest możliwy. 

 

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego   

1. Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić 

postepowanie.  

3. Uchylanie się od zawarcia umowy lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez wybranego Wykonawcę będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz  

z odsetkami (jeżeli było wymagane). 
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Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy   

W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej w rozumieniu  

ustawy Pzp. 

Rozdział XXI. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XXIII. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 

maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą 

przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 

wodomierzy dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich” 

3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 

a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel 

określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu 

innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed 

takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz 

udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych  

z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki 

informacyjne z: 

- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 

wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie Zamawiającego, 

- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni,  

a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych 

na żądanie Zamawiającego. 
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7. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem  

w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia w we wzorze oferty). 

8. Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do 

uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, 

prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa 

w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej 

z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 

RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,  

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 

ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 

w Strzelcach Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84,63-820 Piaski, tel. 65 571 93 64, e-mail: 

sekretariat@mzwik.com 

10. 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; 

mailto:sekretariat@mzwik.com
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11. 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.  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty, 

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy, 

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór formularz cenowy 

 

 

 

Zatwierdzono dnia: 23.06.2021 r. 

 


