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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Mariusz Hejnowicz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
DELTA Mariusz Hejnowicz ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 5780007516, REGON 1700375344
2. Adres do korespondencji:
DELTA Mariusz Hejnowicz
Adres: ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg,
tel: 695‐231‐530
e‐mail: delta@delta.elblag.pl
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pani Joanna Marcinkowska,
+48 695 231 531
j.marcinkowska@delta.elblag.pl
II. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Numer postępowania: 1/ZO/2022
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Wszelkie materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.
4. W każdym przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub jego załącznikach pojawia się pojęcie:
a. Zamawiający – oznacza Mariusza Hejnowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DELTA
Mariusz Hejnowicz
b. Wykonawcę – oznacza (w zależności od kontekstu) oferenta składającego ofertę w postępowaniu objętym
Zapytaniem ofertowym lub wykonawcę wybranego w postępowaniu objętym Zapytaniem ofertowym;
c. Przedmiot Zamówienia - oznacza to przedmiot zamówienia określony szczegółowo w niniejszym Zapytaniu
ofertowym, w szczególności w rozdziale IV Zapytania ofertowego oraz Załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego;
d. Umowa – oznacza umowę, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wybranym w
postępowaniu objętym Zapytaniem ofertowym;
III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie objęte Zapytaniem ofertowym jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej:
„Wytyczne”).
2. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129
t.j. z dnia 2021.06.24)

3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione przez umieszczenie na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i z tą chwilą następuje wszczęcie postępowania
objętego Zapytaniem ofertowym. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione także na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem https://www.deltawynajem.pl/
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA
Mariusz Hejnowicz – Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenu polegające na wykonaniu:
2.1 Infrastruktury wodnej wraz ze zbiornikiem p.poż.;
2.2 Infrastruktury kanalizacji sanitarnej łącznie z montażem podziemnych bezodpływowych zbiorników na
nieczystości w ilości 4 zbiorników po 10m3 każdy;
2.3 Infrastruktury kanalizacji deszczowej, łącznie z budową naziemnego zbiornika piętrząco upustowego wód
deszczowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, dostępny na
stronie internetowej pod adresem: www.deltawynajem.pl/artykuly
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posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane. Wszelkie
formalności dotyczące rozpoczęcia,
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4. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę – Decyzja Nr 161/20 Starosty Elbląskiego z dnia 01.06.2020 r. oraz
niezbędne dla prowadzenia inwestycji, decyzje i zezwolenia.
5. W każdym przypadku, gdy w treści niniejszego Zapytania ofertowego, w szczególności w dokumentacji
projektowej lub innym dokumencie przekazanym przez Zamawiającego, przy opisie przedmiotu zamówienia,
posłużono się wskazaniem producenta, nazwą własną wyrobu (produktu, materiału itp.), normą lub innym
wyróżnikiem, który mógłby identyfikować konkretny wyrób, Wykonawca ma prawo zaoferować produkty
(np. wyrób, urządzenie, materiał, normę) równoważne. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia
wskazanymi powyżej określeniami, miało na celu wyłącznie, wskazanie produktu, którego parametry stanowią

wymagany poziom (standard) jakości. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, pod
warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
6. Realizacja Przedmiotu zamówienia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie powinna przebiegać według
poniższych zasad:
a. Wykonawca ograniczy zużycie energii elektrycznej i surowców naturalnych poprzez mniejsze zużycie
prądu, elektroniczny obieg informacji czy automatyczne przełączanie się urządzeń w tryb stand-by.
b. Podczas prac budowlanych wykonawca ma obowiązek zapewnić zaplecze sanitarne dostosowane dla osób
niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb. Wszelkie oznakowania znajdujące się w obrębie działki będą
czytelne zrozumiałe dla wszystkich osób przebywających na terenie podczas realizacji przedmiotu umowy.
7. W myśl Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany jako:
Główny Kod CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
Dodatkowe Kody CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45247270-3 - Budowa zbiorników
44163112-8 - Układ kanalizacyjny
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. TERMIN REALIZACJI
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać do 15 lipca 2022 roku.
2. Poprzez wykonanie Przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie zakończone wszelkich prac nad
Przedmiotem Zamówienia zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego, potwierdzonych protokołem odbioru
przez Zamawiającego.
VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA.
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązanym z Zamawiającym kapitałowo i osobowo.
1) 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 PO,
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. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o braku
powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie (konsorcjum) składają Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych, odrębnie dla każdego członka konsorcjum.
4. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od podmiotów, na
których zasoby Wykonawca się powołuje, celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Oświadczenie tych podmiotów, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na którego
zasoby Wykonawca się powołuje, Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od podwykonawców.
Podwykonawca Wykonawcy składa oświadczenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania
czynności w ramach niniejszego zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności technicznej i zawodowej
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną
usługę obejmującą instalacje zewnętrzne wodociągowa i/lub kanalizacyjne o wartości co najmniej
2 000 000,00 zł brutto;
b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
a. Wykonawca może wskazać dowolną ilość osób, pod warunkiem, że osoby te posiadają wszystkie
wymagane uprawnienia. Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą brać udział w
realizacji zamówienia. Zmiana tych osób jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego.
b. W przypadku uprawnień budowlanych Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Zamawiający uznaje
również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w
innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

c. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią
decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a
ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2) Zamawiający, wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) i/lub
b) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
- do realizacji zamówienia, w szczególności celem wykonania następujących czynności: prac
ogólnobudowlanych, robót ziemnych, rozbiórkowych oraz innych fizycznych prac związanych bezpośrednio z
realizacją zamówienia rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, również
obejmujące posługiwanie się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg nie dotyczy czynności
wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz składających ofertę
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście ww.
czynności oraz wspólników spółek osobowych, którzy będą osobiście wykonywać te czynności na rzecz spółki.
a. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia osoby te powinny być zatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania danych czynności.
b. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym
niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zakres czynności oraz
oświadczenie o zawarciu umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z
Pracownikami uczestniczącymi w realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające
odprowadzanie składek do ZUS lub podatków do Urzędu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych
pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
c. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakresu czynności i
kopii umów, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami uczestniczącymi w
realizacji zamówienia lub innych dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek do ZUS i
podatków do US będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników
uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
d. W przypadku stwierdzenia uchybienia/uchybień w spełnianiu przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
osób na podstawie umowy o pracę Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze
umowy.

e. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
2.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt. 1 powyżej Zamawiający żąda przedstawienia wraz z ofertą:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty; - wzór stanowi załącznik nr 4;
b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania Przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5
2. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.
3. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu może skutkować
odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych warunków.

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, od dnia wskazanego jako termin składania ofert.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIĄJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Forma i zasady porozumiewania się:
1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w rozdz. I pkt 3 Zapytania ofertowego,
2) jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło w inny sposób niż pisemnie,
każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania,
3) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to konieczność jej
zachowania pod rygorem nieważności,
4) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze,
00

00

w godz. 8 –15 ,

5) strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz innych danych
teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje przekazane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone.
2. Udzielanie informacji dotyczących treści Zapytania ofertowego, wprowadzania ewentualnych zmian do
projektu umowy oraz jego modyfikacje:
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie lub wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego, o ile zostało ono przekazane Zamawiającemu do połowy terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez
odpowiedzi,
2) Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem
składania ofert,
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający przekaże drogą
elektroniczną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano treść zapytania oraz opublikuje
na swojej stronie internetowej (bez podawania źródła zapytania) oraz w Bazie konkurencyjności.
4) Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje drogą elektroniczną o tym
Wykonawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe.
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę stanowią następujące załączniki i oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3;
3) Wykaz robót – Załącznik nr 4;
4) Wykaz osób – Załącznik nr 5.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane;
6) Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) Wykonawcy
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w
formie skanu oferty na adres e:mail: j.marcinkowska@delta.elblag.pl lub za pomocą Bazy Konkurencyjności.
W przypadku przesłania skanu oferty Wykonawca może wcześniej zaszyfrować ofertę, a po upływie terminu
składania ofert ale przed wyznaczonym terminem na otwarcie ofert, przekazać kod, który umożliwi
Zamawiającemu odczytanie oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić następujące warunki:
1) pełnomocnictwo należy przedłożyć z ofertą, umowę konsorcjum można przedłożyć przed podpisaniem
umowy.
2) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
3) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum
wobec Zamawiającego,
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby)
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji Przedmiotu zamówienia. W
przypadku korzystania przy realizacji Przedmiotu zamówienia z udziału Podwykonawców Wykonawca
powinien w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wskazać części zamówienia,
które będą im powierzone oraz nazwy Podwykonawców, o ile są one znane Wykonawcy na etapie składania
oferty.
6. Realizacja Przedmiotu Zamówienia z udziałem Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od pełnej
odpowiedzialności za powierzony zakres zamówienia.
7. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane.
9. Jeżeli w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź złoży
dokumenty zawierające błędy – Zamawiający może wezwać go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie,
chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
10.Ofertę wraz z załącznikami, składaną w formie pisemnej należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej
kopercie/paczce, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczyć: „Oferta w postępowaniu na:
„Uzbrojenie terenu – Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne, Nr postępowania: 1/ZO/2022”
W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy powyższe oznaczenie wskazać jako temat e- maila:
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 LUTEGO 2022.
11.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany
winny być przekazane Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian powinno być złożone z dodatkowym oznaczeniem: ZMIANA OFERTY.
12.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie
oświadczenie z dodatkowym oznaczeniem: WYCOFANIE OFERTY.
13.Wykonawca może zastrzec zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w tym w
szczególności: Opisem Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacją projektową oraz Wzorem Umowy.
3. Wykonawca poda cenę ofertową za całość zamówienia, poprzez podanie ceny ofertowej netto oraz ceny
ofertowej brutto w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Cenę należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w
dokumentacji projektowej oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko
ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
5. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nie
ujęte z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych ich niezgodnością z zasadami wiedzy
technicznej i sztuką budowlaną lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
7. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty pracowników i podwykonawców, zaliczek i/lub składek
przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).
8. W cenie należy uwzględnić również niezbędne do realizacji pozostałe koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym w szczególności: zapewnienia generalnego wykonawstwa i kierownictwa budowy,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w okresie trwania umowy, urządzenia i organizacji placu
budowy, zapewnienie we własnym zakresie wody i energii elektrycznej na cele budowlane, uzyskania zgody
od właścicieli gruntów na wejście na grunty prywatne podczas budowy oraz ich doprowadzenie na należytego
stanu i porządku.
9. Po zakończeniu budowy (jeżeli jest wymagane), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów
ilości zrealizowanych robót, prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, STWiOR oraz przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia wraz z pobieraniem
próbek i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór inwestorski), sporządzenia
dokumentacji powykonawczej, wszelkich robót, materiałów, wyposażenia, sprzętu i transportu,
ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy oraz od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób trzecich i
ubezpieczenia własnego personelu i innych czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmioty
zamówienia.
10. W cenie powinien być uwzględniony odpowiedni podatek od towarów i usług (VAT).
11. Wykonawca winien przeanalizować wszystkie okoliczności, które mogą
mieć
wpływ na
ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował
Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Wykonawcy.
Podstawą ustalenia ceny winna być dokładna analiza Dokumentacji projektowej, analiza przebiegu całego
procesu realizacji zamówienia i dokonanie analizy wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie
zamówienia.
12. W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną
słownie.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego DELTA Mariusz
Hejnowicz, ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg lub na adres e – mail: j.marcinkowska@delta.elblag.pl lub za pomocą
Bazy Konkurencyjności.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30.

XIII.KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert:
a) Kryterium 1: Cena
Znaczenie procentowe kryterium 90 %
Ocena nastąpi według wzoru: Kc = Cn/Cb x 100 x 90%
gdzie:
Kc – kryterium cena (liczba punktów)
Cn– najniższa cena oferty (brutto)

Cb – cena oferty badanej (brutto)
b)

Kryterium 2: Zatrudnienie osób bezrobotnych lub/i niepełnosprawnych
Znaczenie procentowe kryterium 10%
Sposób oceny:
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zatrudni do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby bezrobotne w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 poz. 1100 z
późn. zm.) i/lub osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) otrzyma dodatkowe
punkty:
- zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej i/lub niepełnosprawnej – 0 pkt
- zatrudnienie 2 osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych – 5 pkt
- zatrudnienie co najmniej 3 osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych – 10 pkt
Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić do realizacji zamówienia co najmniej
1 osobę bezrobotną i/lub niepełnosprawną.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym ilości osób bezrobotnych i/lub
niepełnosprawnych, które zostaną przez niego zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca zamierza zatrudnić jedną osobę bezrobotną i/lub niepełnosprawną do realizacji
zamówienia i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
3. Zamawiający do realizacji zadania wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą.
4. Liczba punktów przyznana każdej z przedstawionych ofert zostanie przyznana wg wzoru: P = Kc + Kz, gdzie:
P = ilość punktów przyznana ofercie,
Kc = ilości punktów przyznanych ofercie w Kryterium Ceny,
Kz = ilość punktów przyznanych ofercie w Kryterium Zatrudnienie osób bezrobotnych lub/i niepełnosprawnych
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą
taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
6. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie postępowania zwrócić się do
Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.
XIV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 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;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4.

5.
6.

7.

8.

9.

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. Wykonawca wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wysokość
oprocentowania.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał
go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o
których mowa w ust. 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia:
a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji wynosi 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i
gwarancji.

XV.
OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł umowę
zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może na
etapie składania ofert wnieść swoje uwagi oraz propozycje do zapisów umowy w formie pytań do Zapytania
ofertowego.
8. Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego,
a mające wpływ na treść projektu umowy są dla Wykonawców wiążące.
9. Podstawą rozliczeń między stronami będzie protokół odbioru i faktura wystawiona po wykonaniu danej usługi.
Dopuszcza się częściowe faktury za wykonanie poszczególnych etapów, wskazanych w Opisie przedmiotu
zamówienia.
10.Faktura może być doręczona drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: faktura@delta.elblag.pl
11.Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku umieszczonego w
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonym przez Krajową Administrację
Skarbową. W przypadku braku takiego rachunku i opóźnienia w zapłacie Zamawiający zwolniony jest z
odpowiedzialności z tytułu opóźnienia.
12.Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie przelewu
wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

XVI.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Od daty rozpoczęcia robót, aż do wydania potwierdzenia zakończenia okresu gwarancyjnego, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na
zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu)
i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją niniejszej
umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności
Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC.
4. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC o wartości nie mniejszej niż cena oferty brutto.
XVII.
INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2) została złożona z naruszeniem Zapytania ofertowego lub warunków udziału w postępowaniu,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
2. Dokumenty i informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi, z uwzględnieniem zadawanych przez
Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
5. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń
finansowych wobec Zamawiającego.
6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, w szczególności gdy zaoferowana
cena budzi wątpliwości Zamawiającego.
7. W przypadku gdy zaoferowana cena przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia
Zamawiający może unieważnić postępowanie.

8. Wykonawcy zapoznają się z Klauzulą informacyjną związaną z Rozporządzeniem 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)
(„RODO”) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
XVI.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oznaczenie załącznika
Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacja projektowa (dostępny na
stronie internetowej pod adresem: www.deltawynajem.pl/artykuly
Załącznik nr 2
Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4
Wykaz robót
Załącznik nr 5
Wykaz osób
Załącznik nr 6
Klauzula RODO
Załącznik nr 7
Wzór Umowy

