
    
 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0146/17 
Znak sprawy JRP-2/ZP/1/2018 

 

 1  

Zawoja, dn. 03-01-2018 
Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o.  

Adres: 34-222 Zawoja 1854 

NIP: 5521535806,  
REGON: 356517196, 
Telefon: 33/ 8775-072  

Fax: 33/ 8775-072  

Strona www: www.pgkib.pl; e-mail: pgkib@interia.pl 

Kraj: Polska  

Województwo: małopolskie 

Numer KRS 0000100670, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą 

konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ''Zawoja'' sp. z o.o. będących 

załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017.  
 

na usługę pn: Wykonanie inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Zawoja 
 

realizowane w ramach Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja                  

- etap I” nr POIS.02.03.00-00-0146/17”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. 
 

 

 

I. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy Zawoja” (droga wojewódzka, , powiatowa, gminne) obejmujące ok. 6500 m 

kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200-400 mm. 
Zakres obejmuje: 
a) ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej i studzienek  
b) monitoring sieci kanalizacyjnej kamerą, 
c) sporządzenie dokumentacji w postaci opisu zawierającego ocenę stanu technicznego 

sieci kanalizacyjnej oraz studzienek oraz film i raport z inspekcji TV kanałów, 
Zakres robót wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płytce DVD, raport pisemno 

– graficzny wraz z mapami na której zostanie opisany stan techniczny kanalizacji.                       

Mapy / pliki pdf. / na których należy ponanosić w/w informacje o stanie technicznym sieci 

http://www.pgkib.pl/
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Zamawiający załącza do zamówienia jako załącznik nr 5. Wykonawca nanosi na mapy w 

wersji pdf. a następnie zapisuje je. 

Raport pisemno – graficzny powinien zawierać: zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału 

(materiał, przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek 

kanału, grafikę spadku), grafikę odcinka z lokalizacją ewentualnych uszkodzeń i 

przykanalików. 

  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.61.00 -9 Usługi kontroli technicznej 

 

II. Termin wykonywania zamówienia. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: nie później niż do 31 lipiec 2018. 

Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

  

III. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych jest „Wykonanie inspekcji 

telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawoja” w terminie do dnia 

19.01.2018 r. do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego . 

2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

  

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące:  

-  posiadania wiedzy i doświadczenia  - warunek spełnią wykonawcy którzy wykażą 

następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania 

wykonali co najmniej 1 zadanie w zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej 

kanału o długości co najmniej 500 m;  

  - - Osoby zdolne do wykonania zamówienia  warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą 

zespół pracowników złożony z min. 1 osoby, która wykonała co najmniej 1 zadanie w 

zakresie wykonania czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m. 

 - Potencjał techniczny  warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz 

następujących urządzeń specjalistycznych:- kamera na wózku samojezdnym o średnicy 

inspekcji od Ø 150 do Ø 250 o zasięgu do 100 m z jednego stanowiska, posiadająca 

funkcję pomiaru spadku i rejestracji danych na płycie DVD,  

 

V. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,  którzy w terminie określonym w pkt. III  

złożą następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu  

3. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy 

składają: 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-kontroli-technicznej
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1) Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2) – warunek spełnią wykonawcy którzy 

wykażą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania wykonali co najmniej 1 zadanie w zakresie wykonania czyszczenia i 

inspekcji telewizyjnej kanału o długości co najmniej 500 m.  

2) Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót (zgodnie z załącznikiem 

nr 3) – warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą zespół pracowników 

odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia oraz zakresu czynności. 

3) Wykaz sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 4) – warunek spełnią wykonawcy, którzy 

przedstawią wykaz następujących urządzeń specjalistycznych: 

4) - kamera na wózku samojezdnym o średnicy inspekcji od Ø 150 do Ø 250 o zasięgu 

do 100 m z jednego stanowiska, posiadająca funkcję pomiaru spadku i rejestracji 

danych na płycie DVD, 

  

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania. 
1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował następujące 

kryteria i ich znaczenie:  

1) cena – 95%,  

2) termin realizacji – 5%.  

2. Sposób oceniania ofert i przyznawania punktów.  
1) Ocena punktowa za cenę oferty.  

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 95%:  

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*95%  
gdzie:  

Cmin – cena najniższej, ważnej oferty,  

Cb – cena badanej oferty. 

 

2) Kryterium: TERMIN REALIZACJI będzie obliczone na podstawie: 

-realizacja do dnia 31-07-2018r. –0 pkt.  

-realizacja do dnia 20-07-2018r. –2 pkt.  

-realizacja do dnia 15-07-2018r. –5 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki określone w zaproszeniu 

do składania ofert, z najwyższą ilością przyznanych punktów. 

4. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. 

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy. 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do podpisania warunków 

umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania 

ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz  terminu wykonania 

3. Wzór umowy  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VIII. Dodatkowe informacje. 
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub 

ustnej u Zamawiającego. 
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2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z 

formuła: spełnia – nie spełnia. 

3. Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, 

których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Mirosław Bartyzel – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja 

Sp. z o.o. Zawoja 1854 34-223 Zawoja tel. + 48 (33) 8775072 w godz. 7.30 – 15.00. 
b) w sprawie procedury: 

Agnieszka Winczewska – tel.  501 122 984 w godz. 7.30 – 15.00. 
6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania 

oferty. 

  

  

Załączniki; 

1. formularz ofertowy-zał. 1 

2. wykaz usług-zał. 2 

3. wykaz osób-zał. 3 

4. wykaz sprzętu-zał. 4 

5. wykaz map z przebiegiem sieci do inspekcji – zał. 5 

6. wzór umowy – zał. 6 

 

 

 


