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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
   Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

ul. Zagórowska 26 
62 – 400 Słupca 
tel/ fax (63) 275 17 60, (63) 274 39 35  
www.mzwikslupca.pl 
e-mail: biuro@mzwikslupca.pl 
Godziny urzędowania: 700-1500 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Przetarg nieograniczony nr 1/ZP/TT/2019 na Remont budynku ujęcia wody przy ul.Koszuckiej 
(projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią w technologii gazowej oraz 
projekt przyłącza gazowego). 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania 
wraz kotłownią w technologii gazowej oraz projektu przyłącza gazowego dla budynku ujęcia wody.                           
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:  

 wykonania inwentaryzacji architektonicznej istniejącego budynku w zakresie niezbędnym 
dla wykonania projektu instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz projektu przyłącza 
gazowego. 

 wykonania charakterystyki energetycznej budynku, 
 opracowania projektu wykonawczego przyłącza gazowego (projekt wykonawczy                               

w 4 egzemplarzach). 
 opracowania projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni                      

w technologii gazowej (projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach).  
 opracowania Przedmiaru robót– (2 egz.) i w formacie *.pdf oraz edytowalnym *.xls 

lub *.ath – dla każdego zakresu i rodzaju robót (branży) oddzielnie działami; 
chronologicznie do etapów prac. 

 opracowania Kosztorysu inwestorskiego – (2 egz.) i w formacie *.pdf oraz edytowalnym 
*.xls lub *.ath - dla każdego zakresu i rodzaju robót (branży) oddzielnie działami; 

 opracowania Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiednio do przedmiaru robót – (2 egz.) oraz w formatach *.doc i *.pdf 

 
Przed opracowaniem projektu wykonawczego należy przedstawić i uzyskać akceptację 
zamawiającego dla jego podstawowych założeń tj. rodzaj kotła, rodzaj grzejników, przewodów, 
lokalizacja pionów, sposób prowadzenia przewodów, itp. 
W oparciu o uzgodnione założenia oraz dokonane obliczenia (charakterystyka cieplna budynku, 
zapotrzebowanie ciepła, moc kotła, dobór i parametry  grzejników) należy opracować dokumentację 
projektową w sposób zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia               
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 
uregulowaniami prawnymi. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi: Projekt wykonawczy, uwzględniający: 

a) inwentaryzację architektoniczną (w zakresie niezbędnym dla opracowania projektu) 
b) charakterystykę energetyczną budynku, 
c) projekt instalacji centralnego ogrzewania, 
d) projekt kotłowni gazowej – technologia kotłowni, 
e) projekt instalacji elektrycznych (w zakresie sterowania kotła) 

- projekt winien obejmować wszelkie towarzyszące roboty ogólnobudowlane powiązane                        
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni (demontaże, naprawy  ścian,  stropów, 
przystosowanie pomieszczenia kotłowni do aktualnie obowiązujących wymogów, itp.) 
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, 
normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań 
technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu 
wszelkich opinii i uzgodnień uzyskanych na każdym etapie. 
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- Ponadto dokumentację należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
(Dz.U.2013, poz. 1129.) Winna ona zawierać Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót wszystkich branż oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów realizacji wszystkich robót budowlanych wynikających z projektu                 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

kod CPV: 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 
MZWiK posiada już Warunki przyłączenia do sieci gazowej śr/c urządzeń i instalacji gazowych 
z dn. 08.02.2018 r. Avrio Media. 
Opis budynku: Budynek parterowy o rzucie prostokąta [14,2m x 24,9m] budowany w technologii 
tradycyjnej uprzemysłowionej – ściany murowane z gazobetonu i z cegły, stropodach żelbetowy 
dwudzielny z płyt kanałowych i korytkowych. Budynek ocieplony styropianem grafitowym o grubości 
12 cm. Dach pokryty papą. Okna plastikowe (PCV). Drzwi zewnętrzne (techniczne, w tym kotłownia) 
stalowe ocieplone (5 szt). Drzwi zewnętrzne wejściowe – podwójnie szklone aluminiowe. 
    

4. Terminy: 
 4.1. Termin wykonania zamówienia - nie później niż do 02.12.2019 r. 
   4.2. Termin związania ofertą - wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnymi za świadczenie usług: 

Główny projektant – koordynator - projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Architekt – projektant z uprawnieniami architektonicznymi ( inwentaryzacja architektoniczna ) 
Elektryk – projektant z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych. 

 
6. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu  
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od 

wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

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

7.1. Zamawiający informuje, że przyjęta forma porozumiewania się z wykonawcami: składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma 
pisemna, faks lub elektroniczna – e-mail. 

7.2. Jeżeli wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą 
faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
Zamawiający, żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.3. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów oraz informacji, o których mowa powyżej ustala 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.  
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7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

7.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 

7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

      7.8.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
o Milena Biadasz 

7.9. Informacje będą udzielane w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji tj. w godz. od 700 do 1500, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca. 

                E-mail: biuro@mzwikslupca.pl 
 

8. Informacje dot. wadium 
8.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

9.Opis sposobu przygotowania ofert 
9.1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników (formularzy) przekazanych przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z załącznikami (formularzami) 
opracowanymi przez Zamawiającego. 

9.2. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej ofertę).  

9.3. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą byś poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę w sposób opisany w 
pkt 9.2. 

9.4. Proponuje się ponumerowanie wszystkich stron zapisanych oferty, w tym także stron 
wszystkich załączników (zachowana ciągłość numeracji). Wszystkie strony, a także wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki proponuje się, aby były parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę. 

9.5. Ostateczną cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku – stosując zasadę, że liczbę z 
końcówką mniejszą od 5 zaokrągla się w dół, zaś z końcówką 5 i większą w górę. 

9.6. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. 6 niniejszej instrukcji. 
9.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i złożeniem 

oferty. 
9.8. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, w sposób zapobiegający możliwości 

przypadkowej dekompletacji zawartości oferty. 
9.9. Zaleca się aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, wewnętrznej i zewnętrznej. 

Obie koperty należy opisać z podaniem nazwy firmy Wykonawcy oraz podać oznaczenie: 
Przetarg nieograniczony nr 1/ZP/TT/2019 

na Remont budynku ujęcia wody przy ul.Koszuckiej                                                     
(projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią                               

w technologii gazowej oraz projekt przyłącza gazowego) 
– nie otwierać przed 31.10.2019 r. do godz. 930 
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9.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
9.11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
 
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

10.1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Słupcy przy ul. Zagórowskiej 26 lub przesłać na adres zamawiającego do dnia                                 
31.10.2019 r. do godz. 900. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego. 
10.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
10.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

 
11. Opis sposobu obliczenia ceny 

11.1. Cena oferowana winna obejmować całość czynności i prac oraz innych kosztów koniecznych 
do wykonania zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności w oparciu o niniejszą specyfikację. 

11.2. Wyliczenie ceny winno być dokonane według wskazówek zamieszczonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz zawartych na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 

11.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

11.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
 

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

12.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 
kryteriami: 

          Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) = 100% 
         - sposób oceny – punktowo liczba możliwych punktów do zdobycia od 0 do 100 pkt ; 

- zastosowane wzory do obliczenia punktowego  kryterium: cena  
C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 % 

- punkty naliczane będą do dwóch miejsc po przecinku 
 

12.2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta odpowiadająca treści i spełniająca warunki 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny 
ofert. 

12.3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 
o jest niezgodna z ustawą; 
o jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
o zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
o została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
o zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
o wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, 
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
13.1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
13.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

13.6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
14. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do SIWZ – wykaz osób  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

O F E R T A  
 
Nawiązując do ogłoszenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy                                       
o przetargu nieograniczonym nr 1/ZP/TT/2019 na Remont budynku ujęcia wody przy 
ul.Koszuckiej (projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią w technologii 
gazowej oraz projekt przyłącza gazowego). 
 
My niżej podpisani: 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................................  

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG, telefon i fax Wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

…..........…………………………….............…… 
 (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za łączna cenę: 
 wartość netto (cena bez podatku VAT) oferty wynosi...............................................zł 

               słownie:....................................................................................................................................   
 należny podatek VAT stawka .......% w wysokości ................................................................zł, 

słownie:.......................................................................................................................................  
 cena brutto całego zamówienia wynosi.................................................................zł 

słownie:......................................................................................................................................  
 

   2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do dnia 02.12.2019 r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz załącznikami do niej, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje 
potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia a wszelkie koszty ujęte 
w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy. 
4. Oświadczam, że umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 
postanowienia treści umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń oraz, że 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. 
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami/parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz załącznikach do niej. 

       7. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie:  
................................................................................. tel ................................................................  

      8. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 
Załącznik nr 1 – wykaz osób  
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9. Ofertę złożono na ....... ponumerowanych i zszytych stronach i stanowi ona kompletną całość. 
10. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do ....... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

 
 
 
 
……………….…………………                                                                    ……………………………………………… 
             miejscowość, data                                                                                             podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu



 

 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2  
Wykaz osób 

 którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Przetarg nieograniczony nr 1/ZP/TT/2019 na Remont budynku ujęcia wody przy 

ul.Koszuckiej (projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią w technologii gazowej oraz projekt przyłącza gazowego) 

Lp. 

Imię i nazwisko 
osoby 

 
Wykształcenie* 

Stanowisko i zakres 
wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje zawodowe  
- rodzaj uprawnień, numer i data 

Podstawa do 
dysponowania osobą  

(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie lub powołanie się  

na inne podmioty) 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

 

                                                                                
………………………………........……………… 
podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 


