
Zarzadzenie nr D.011.12.2021

Dyrektora Miejskiego Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Sulej6wku

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Ww sprawie: wprowadzenia ,,Regulaminu zamowien sektorowych”.

Na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Miejskiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Sulejowku

stanowiacego zatacznik do uchwalty Rady Miasta Sulejowek Nr XLV/386/2017

z dnia 26 pazdziernika 2017 r. (Dz. Urz. Wojewédztwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 11026)

zarzadza si¢, co nastepuje:

§1
Wprowadza sie do stosowania ,,Regulamin udzielania zaméwien sektorowych”, o wartosci

rownej lub przekraczajgcej 130 000 zt oraz nieprzekraczajqacej progow unijnych t.j. dla robdt

budowlanych 5 350 000 euro, dla dostaw i ustug 428 000 euro — zamdwienia sektorowe

wylaczone ze stosowania Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych na

podstawie art. 2 ust.l pkt. 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn.zm.) do stosowania we

wszystkich dziatach organizacyjnych, stanowiacy zatqcznik do niniejszego Zarzadzenia.

§2
1. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z moca obowiqzywania od 12.04.2021 r.

i obowiazuje wszystkich pracownikéw MZWiK w Sulejéwku.

2. Zarzadzenie podlega podaniu do wiadomosci pracownikéw oraz wywieszeniu na tablicach

ogloszen w MZWiKw Sulejéwku.

3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Specjaliscie ds. Administracyjnych.





Zatacznik do
Zarzqdzenia nr D.011.12.2021 Dyrektora MZW i K w Sulejowku

zdnia 12.04.2021 r.

Regulamin

Zaméwien sektorowych

§1
Slownik

. Ilekroé w niniejszym Regulaminie bedzie mowa o:

a) Kierowniku Zamawiajqcego - nalezy przez to rozumieé Dyrektora Miejskiego Zaktadu

Wodociago6wi Kanalizacji w Sulejéwku;

b) Regulaminie - nalezy przez to rozumieé¢niniejszy Regulamin;

c) Ustawie - nalezy przez to rozumieé ustawe Prawo zaméwien publicznych z dnia

11 wrzeSnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,

z pozn. zm.);

d) Dziatalnosci sektorowej — nalezy przez to rozumieé dziatalnosé w zakresie gospodarki

wodnej, o ktérej mowaw art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy,

e) Zamoéwieniu - nalezy przez to rozumieé umowe odplatna (zaméwienie odplatne)
zawierana mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawea,ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy
lub roboty budowlane;

f) Najkorzystniejszej ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte z najnizszq cena lub oferte,
ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych przyjetych kryteriéw oceny;

g) Komisji — nalezy przez to rozumieé wyodrebniona grupe pracownikéw powolang
zarzadzeniem Dyrektora MZWiKdorealizacji konkretnego zaméwienia publicznego;

h) Pracowniku  merytorycznie odpowiedzialnym —-— soba odpowiedzialna za
przeprowadzenie procedury udzielenia zaméwienia;

i) Postepowaniu o udzielenie zamowienia — nalezy przez to rozumie¢ wszczynane
w drodze publicznego przetargu ofertowego albo rozeznania cenowego w celu dokonania
wyboru oferty wykonawcy,z ktérym zostanie zawarta umowaw sprawie zaméwienia.

. Uzyte w niniejszym regulaminie nastepujace pojecia: cena, dostawa, ustuga, robota
budowlana, Zamawiajacy, wykonawca — maja znaczenie wynikajace z art. 7 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

§2

Postanowienia ogéIne

. Niniejszy Regulamin dotyczy zaméwien, ktérych przedmiotem jest dziatalnosé sektorowa,

© wartosci réwnej lub przekraczajacej 130 000 zt oraz nieprzekraczajacej réwnowartosci

w zlotych wartosci 5 350 000 euro dla robét budowlanych, albo 428 000 euro dla dostaw

i ustug, zwanych dalej ,,zaméwieniami sektorowymi”..

- Kierownik Zamawiajacego moze podjaé decyzje o udzieleniu zaméwien sektorowych na

podstawie ustawy z wykorzystaniem wybranego trybu postepowania o udzielenie

zamdéwienia publicznego, okreslonego wustawie.

. Zaméwienia sektorowe powinny byé dokonywane w sposdb celowy i oszczedny,

z zachowaniem zasady nalezytej starannosci i uzyskiwania najlepszych efektéw z danych

nakladow.
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4. Zaméwienie prowadza wyznaczeni pracownicy merytoryczni Zamawiajacego, ktorzy
prowadzqa postepowanie w ramach wykonywania powierzonych im obowiazkow
stuzbowych.

5. Kazdy pracownik przeprowadzajacy zaméwienie ponosi petna odpowiedzialnosé za
celowos¢ udzielenia zaméwienia, przewidzianego w zatwierdzonym planie wydatkéw.

6. Zamawiajacy realizuje zaméwienia ujete w planie finansowym Zamawiajacego, ktorych

wartosé nie przekracza kwoty zaplanowanej najego realizacje.

§3

Opis przedmiotu zaméwienia

Prowadzacy zaméwienie opisuje przedmiot zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy,
wskazujac wszystkie istotne parametry produktu (ustugi), z uwzglednieniem zasady uzyskiwania
najlepszej jakosci dostaw, ustug lub robét budowlanych,uzasadnionej charakterem zaméwienia,
w ramach srodkéw jakie Zamawiajqcy moze przeznaczyé na jego realizacje oraz uzyskania
najlepszych efektéw zaméwienia, mozliwych do uzyskania w danym zamowieniu, w stosunku
do poniesionych naktadéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dokonaé opisu
przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédla lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce.

§4

Szacowanie wartosci zaméwienia

1. Przed wszczeciem procedury udzielenia zaméwienia kierownik lub upowazniony pracownik
merytorycznie odpowiedzialny szacuje z nalezyta starannosciq wartosé zaméwienia,
w szezegélnosci w celuustalenia:

1) czy istnieje obowiqzek stosowaniaustawy,

2) czy wydatek ma pokrycie planie finansowym.

2. Podstawa ustalenia wartosci zaméwienia jest catkowite szacunkowe wynagrodzenie

wykonawcy, bez podatku od towardéwi ustug.

3. Szacunkowq wartos¢ zaméwieniaustala sie, z zastrzezeniem ust. 4, przy zastosowaniu co
najmniej jednej z nastepujacych metod:

a) analizy cen rynkowych,

b) analizy wydatkéw poniesionych na tego rodzaju zaméwienia w okresie poprzedzajacym

moment szacowania wartosci zaméwienia, z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen

towarow i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego,

c) analizy cen ofertowych zlozonych w_ postepowaniach prowadzonych przez

Zamawiajacego lub zaméwien udzielonych przez innych Zamawiajacych, obejmujacych

analogiczny przedmiot zaméwienia, z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen towarow

i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.

4. Szacunkowa wartosé zaméwienia na roboty budowlaneustala sie na podstawie zestawienia,

zwlaszcza w formie kosztorysu inwestorskiego, rodzaju, zakresu i ilogci robét budowlanych

wraz z ich cenami rynkowymi.

5. Ustalenie szacunkowej wartosci zamowienia dokumentuje sie w_ postaci notatki

i zalaczonych do niej dokumentow. Dokumentami potwierdzajacymi ustalenie szacunkowej

wartosci zaméwienia sq, w szczegdolnosci:
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a) zapytania cenoweskierowanedo potencjalnych wykonawcoéw,

b) odpowiedzi cenowe wykonawcéw,

c) wydruki ze stron internetowych zawierajqce ceny ustug i towaréw (opatrzone data

dokonania wydruku),

d) kopie ofert lub uméw z innych postepowan (obejmujacych analogiczny przedmiot

zam6wienia) z okresu poprzedzajacego moment szacowania wartosci zamdéwienia,

e) kosztorys inwestorski,

f) program funkcjonalno-uzytkowy.

6. Niedopuszczalne jest dzielenie i zanizanie wartosci zaméwienia w celu unikniecia

obowiazku stosowania ustawy.

§5

1. Zaproszenie do sktadania ofert powinno zawiera¢, w szczegélnosci:

a) opis przedmiotu zaméwienia,

b) opis kryteribw wyboru wykonawcy,

c) warunki realizacji zamdéwienia,

d) termini sposdb zlozenia oferty przez Wykonawce.

2. Kryteriami wyboru wykonawcy sq cena albo cena i inne kryteria, gwarantujgce uzyskanie

najkorzystniejszej ekonomiczniei jakoSciowooferty, w szczegdlnosci:

a) jakosé,

b) funkcjonalnosé,

c) parametry techniczne,

d) aspekty srodowiskowe,

e) aspekty spoteczne,

f) aspekty innowacyjne,

g) koszty eksploatacji,

h) serwis,

i) termin wykonania zaméwienia,

j) doswiadezenie wykonawcy,

k) poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy.

§6

Przygotowanie postepowania 0 udzielenie zaméwienia

1. Procedure zaméwieri sektorowych rozpoczyna sie poprzez zatwierdzenie przez Dyrektora
MZWiK.,wniosku 0 udzielenie zaméwienia o wartosci szacunkowej 0 wartosci réwnej lub
przekraczajace} 130 000 zt oraz nieprzekraczajacej progow unijnych tj. dla robot
budowlanych 5 350 000 euro, dla dostaw i ustug 428 000 euro, ktérego wzér stanowi
zalaeznik nr 3.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia sektorowego objetego regulaminem przygotowuje
i prowadzi Komisja skladajgca sig kazdorazowo z co najmniej 3 pracownikéw, w tym
pracownika merytorycznie odpowiedzialnego oraz sekretarza.

3. Komisja moze mieé charakter staly lub moze byé powolywana do przygotowania
i przeprowadzenia okreslonych postepowan.

4. Cztonkowie komisji zobowiazanisq do:

a) przestrzegania obowigzujacych przepiséw prawa oraz postanowien regulaminu,

b) zachowania bezstronnosci, obiektywizmu oraz starannosci_ przy przygotowaniu

i przeprowadzeniu postepowan objetych niniejszym regulaminem,

c) ewidencjonowania zaméwien w rejestrze zaméwien o kwocie réwnej lub przekraczajacej
130 000 zt,
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d) przestrzegania zasad pracy komisji opisanych w zatqczniku nr 1 do regulaminu.

5. Osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia podlegaja

wylaczeniu, jezeli:

a) ubiegaja sie o udzielenie tego zaméwienia;

b) pozostaja w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwaw linii
prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub sq

zwiazane z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostajg we wspdélnym

pozyciu z wykonawca, jego zastepca prawnym lub czfonkami organéw zarzadzajacych
lub organéw nadzorezych wykonawcow ubiegajacych sie 0 udzielenie zaméwienia;

c) przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia
pozostawaly w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcg lub byly cztonkami organéw
zarzadzajacych lub organéw nadzorezych wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia;

d) pozostajg z wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze istnieje

uzasadniona watpliwosé co do ich bezstronnogci lub niezaleznosci w zwiazku

Z postepowaniem o udzielenie zaméwienia z uwagi na posiadanie bezposredniego lub
posredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w okreslonym
rozstrzygnieciu tego postepowania;

e€) zostaly prawomocnie skazane za przestepstwo popeinione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych.

6. Osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia skladaja pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania pisemne o$wiadczenie o braku lub
istnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik
nr 2 do Regulaminu.

7. Kierownik Zamawiajacego lub osoba, kt6rej powierzy! czynnosci w postepowaniu, w razie
uzasadnionego podejrzenia, ze pomiedzy pracownikami Zamawiajacego lub innymi osobami
zatrudnionymi przez Zamawiajacego, ktére majq bezposredni lub posredni wptyw na wynik
postepowania, a wykonawcami zachodzi relacja okreglona w ust. 5 lit. b)-d), odbiera od tych
oséb pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia,
o$wiadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okolicznosci, 0 ktérych mowa w ust. 5,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 2 do Regulaminu.

8. Czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia podjete przez osobe podlegajaca
wylaczeniu po powzigciu przez niq wiadomosci 0 okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 5,
powtarza sie z wyjatkiem otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktyeznych nie
wplywajacych na wynik postepowania.

§7

Tryby przeprowadzania postepowan

Zaméwienia sektorowerealizuje si¢ w nastepujacych trybach:
a) Przetarg ofertowy
b) Rozeznanie cenowe

§8

Przetarg ofertowy

1. Przetarg ofertowy to tryb udzielenia zaméwienia, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie
© zaméwieniu, zamieszczone na stronie intemmetowej Zamawiajacego, oferty moga skladaé
wszyscy zainteresowani wykonawcy, a nastepnie Zamawiajacy:
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a) wybiera najkorzystniejszq oferte bez przeprowadzania negocjacji albo

b) negocjuje tresé wszystkich ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidziat taka mozliwoéé,
z tym ze negocjacje moga dotyczyé tylko tych elementow,ktore zostaly szczegdtowo opisane
w zaproszeniu do zlozenia oferty lub SWZ.

. Szezegdtowe zasady udzielenia zaméwienia oraz warunki i wymogi, ktére muszq spelnia¢
wykonawcy zawarte sq w zaproszeniu do ztozeniu oferty lub SWZ, przygotowanym przez
Zamawiajacego.

. Zaproszenie do zlozenia oferty lub SWZ zawiera co najmniej:

a) nazwe oraz adres Zamawiajacego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony

internetowej prowadzonego postepowania;
b) podstawe prawnai tryb udzielenia zamowienia;
c) informacje czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwosciq
prowadzenia negocjacji wraz z okresleniem elementéw podlegajacych negocjacjom;
d) opis przedmiotu zamowienia;

e) termin wykonania zaméwienia;
f) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdéwienia, ktére zostang wprowadzone
do tresci tej umowy lub wzér umowy;
g) informacje o srodkach komunikacji, przy uzyciu, ktérych Zamawiajacy bedzie
komunikowal sie z wykonawcami;

h) wskazanie os6b uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami;
i) termin zwigzaniaoferta;
j) opis sposobu przygotowaniaoferty;

k) sposdb oraz termin sktadania ofert;

1) termin otwarcia ofert;
1) podstawy do wykluczenia z postepowania, ile zostaly przewidziane;
m) podstawy do odrzuceniaoferty, 0 ile zostaly przewidziane;
n) sposdb obliczenia ceny;

0) opis kryteriéwoceny ofert, wraz z podaniem wagtych kryteridw,i sposobu ocenyofert;
p) informacje o formalnosciach, jakie muszq zostaé dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia;
1) obowiazek informacyjny RODO;
s) wymagania dotyczqace wadium jezeli dotyczy,
t) wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
u) podstawy do uniewaznienia postepowania.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu
do sktadania ofert, zmodyfikowaé tresé¢ zaproszenia do sktadania ofert lub SWZ. Dokonang
w ten sposdb modyfikacje udostepnianasi¢ na stronie intemetowej.

. Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji tresci
zaproszenia do sklania ofert lub SWZ niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach.

. Zamawiajacy moze udzieli¢é zaméwienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 waznej
oferty.

. Wynik postepowania Zamawiajacy niezwlocznie zamieszcza na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
Przetarg ofertowy przeprowadza si¢ pisemnie.

§9

Rozeznanie cenowe

. Rozeznanie cenowe to tryb udzielenia zamdéwienia, w kt6rym Zamawiajacy zaprasza co

najmniej 3 wykonawcoéwdo ziozeniaofert, a nastepnie:
a. wybiera najkorzystniejszq oferte bez przeprowadzania negocjacji albo
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b. negocjuje tregé wszystkich ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidziat taka
mozliwos¢, z tym ze negocjacje moga dotyczyé tylko tych elementéw, ktdre zostaly

szczegdtowo opisane w zaproszeniu do ztozenia oferty lub SWZ.
Szczegétowe zasady udzielenia zaméwienia oraz warunki i wymogi, ktére muszq spelnia¢
wykonawcy zawarte sq w zaproszeniu do zlozenia oferty lub SWZ, przygotowanym przez
Zamawiajacego.

. Do zaproszenia do zlozenia oferty lub SWZ przepisy § 8 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem terminu

do sktadania ofert, zmodyfikowaétresé zaproszenia do sktadania ofert lub SWZ. Dokonang w
ten sposdb modyfikacje przekazuje sie niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym

przekazano zaproszenie do skladania ofert lub SWZ.
. Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji tresci
zaproszenia do sktladania ofert lub SWZ niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach.
Zamawiajacy moze udzielié zaméwienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 waznej

Wynik postepowania Zamawiajacy niezwlocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom,ktorzy
ztozyli oferty.
Rozeznanie cenowe przeprowadza si¢ pisemnie.

§ 10

Wybér najkorzystniejszej oferty

. Z postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego trybie przetargu ofertowego
lub rozeznania cenowego o wartosci powyzej 130 000,00 zlotych pracownik merytorycznie
odpowiedzialny sporzadza protokdl, zawierajacy co najmniej:

a) okreslenie przedmiotu zaméwienia;

b) informacje o trybie udzielenia zaméwienia;

d) informacje o wykonawcach,ktérzy zlozyli oferty;

e) ceng i inne istotne elementy ofert;

f) wskazanie wybranej oferty lub ofert lub informacje z przeprowadzonych negocjacji.

. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny jest zobowiqzany ztozyé pisemnie oswiadczenie
o braku lubistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5, sporzadzone zgodnie
z zalacznikiem nr 2 do Regulaminu.

. Protokdt winien zosta¢ zatwierdzony przez kierownika Zamawiajacego.

. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny jest za skompletowanie dokumentow postepowania.

§11

Umowa

. Do uméw w sprawach zaméwien, udzielonych w ramach niniejszego Regulaminu, zwanych
dalej “umowami”, stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny.

. Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej chyba,
ze Zamawiajacy dopuscil mozliwosé formy elektronicznej.

. Umowy winny byé przygotowywane, podpisywanei rejestrowane zgodnie z regulacjami
obowiqzujacymi w MZWiK.
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1.

§ 12

Inne postanowienia

Rejestry zaméwien sektorowych prowadzi Sekretariat.

2. Dokumentacja zaméwien udzielanych po przeprowadzeniu procedury, w tym wniosek,

zapytania ofertowe, oferty, notatka stuzbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku,

protokét z postepowania, oSwiadczenia oraz rejestr, jest przechowywana przez Sekretariat,

a nastepnie przekazana do archiwum Zakladu, w spos6b gwarantujacy jej nienaruszalnosé

przez okres lat.

Okres przechowywania, o ktérym mowa w ust 2 jest liczony od dnia 1 stycznia roku

nastepujacego po roku, w ktérym podpisano umowe.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem majq zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz inne przepisy obowiazujacego prawa.

Zatacznik do Regulaminu:
1.
2.
3;

“

Zatacznik nr 1 — Zasady pracy Komisji w postepowaniu o udzielnie zaméwien sektorowych.
Zatgcznik nr 2 — OSwiadczenie.

Zatacznik nr 3 — wniosek o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci szacunkowej réwnej lub
przekraczajqcej 130 000 zt oraz nieprzekraczajacej progéw unijnycht,j. dla rob6t budowlanych 5 350 000 euro,
dia dostawi ustug 428 000euro.
Zatacznik nr 4 — protoké! postepowania.
Zatacznik nr 5 - wzér zaproszenia do zlozenia oferty..
Zatacanik nr 6 — formularz ofertowy.

Zalacznik do Zarzadzenia nr D.011.12.2021 Dyrektora MZW i K w Sulejéwku z dnia 12.04.2021 r.





Zalacznik Nr1

Zasady pracy Komisji w postepowaniu o udzielanie

zamowien sektorowych

1. Komisja dziata w oparciu postanowienia regulaminu.

2. Komisja rozpoczyna swojq dziatalnosé z dniem powolania, a konczy z dniem
podpisania umowy przez Zamawiajqcego.

3. Pracami Komisji kieruje przewodniczacy komisji.

4. Do zadan przewodniczacego nalezy:

a) wyznaczenie terminéw posiedzen Komisji oraz ich prowadzenie,

b) podziat miedzy cztonkéw Komisji prac podejmowanych w_ trybie
roboczym,

5. Do zadan sekretarza nalezy:

a) wykonywanie prac wyznaczonych muprzez przewodniczacego Komisji,

b) dokonywanie ocenyofert,

c) informowanie przewodniczacego komisji o problemach zwiazanych z pracami

Komisji w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

c) przesylanie Wykonawcom specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ),

d) przekazywanie informacji z przebiegu postepowania oferentom zgodnie

z regulaminem

€) udzielanie wyjasnien dotyczacych tresci SWZ na zapytania oferentéw,

6. Do zadan cztonka Komisji merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie opisu

zamowienia nalezy:

a) wykonywanie prac wyznaczonych muprzez Przewodniczacego Komisji,

b) dokonywanie ocenyofert,

c) informowanie przewodniczacego komisji o problemach zwiazanych z pracami

Komisji w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

d) udzielanie wyjasnien dotyczacych tresci SWZ na zapytania oferentow,

7. Do zadan Komisji nalezy:

a) sprawdzenie czy oferenci spelniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone

w SWZ

b) dokonanie oceny ofert pod katem wyboru najkorzystniejszej oferty wedlug

kryteriéw oceny podanych w SWZ

c) w przypadku prowadzenia postepowania dopuszczajacego negocjacje, Komisja

prowadzi negocjacjei formalnie je dokumentuje

d)  odrzucenie ofert, ktére nie spelniajg warunkow udziatu w postepowaniu; dopuszcza

sig jednorazowe wezwanie do uzupelnienia dokumentéw, w szczegdlnosci jesli

odrzucana oferta stanowi najkorzystniejszq oferte wedtug kryteridw oceny ofert
podanych w SWZ

e) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej (w protokole) lub
wskazanie podstaw do uniewaznienia postepowania.

8.  Cztonkowie komisji majq prawo do:

a) wgladu do wszystkich dokumentéw zwiazanychz praca komisji,

b) przedstawienia zastrzezen, jezeli dokument lub decyzja, bedaca przedmiotem prac

komisji, wjego przekonaniu ma znamionabitedu lub pomytki,
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c) zgloszenia, w kazdym czasie, pisemnych zastrzezen do przewodniczqcego
komisji.

9.  Oferty, opinie biegtych, oSwiadezenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty

i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawcéw oraz umowa w

sprawie zaméwienia stanowig zalaczniki do dokumentacji.
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Zalacznik Nr 2

 

 Pieczeé Zamawiajgcego   
Oéwiadczenie: "

OO kierownika Zamawiajacego
(1) pracownika Zamawiajacego, ktéremu kierownik Zamawiajgcego powierzy! wykonanie

zastrzezonych dla siebie czynnosci
C cztonka komisji przetargowej
LD biegiego
CH innej osoby wykonujacej czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

Ime (imiona) ssveccexessseessns

NazwiskoO —..eeeseeeveeeesees
Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania o$wiadczam,ze:

1) nie ubiegam sie 0 udzielenie zaméwienia;

2) nie pozostaje w zwiazku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwaw linii bocznej do drugiego stopnia oraz
nie jestem zwiqzany z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego
zastepca prawnym lub cztonkami organéw zarzadzajacych lub organéw nadzorczych

wykonawcow ubiegajacychsie o udzielenie zaméwienia;

3)  przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia nie

pozostawatem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcq i nie bytem cztonkiem
organéw zarzadzajacych lub organdw nadzorczych wykonawcoéw ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia;

4) nie pozostaje z zadnym wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze

to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do mojej bezstronnosci:

5) nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popelnione w  zwiazku
Z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia
korzySci majatkowych.

Sulejowek, dnia .............. r.

 

 

W zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, o ktére} mowa w pkt......2) podlegam wytaczeniu
z niniejszego postepowania

 

)) zaznaczyé whasciwe
2» wymienié pkt od 1 do5, jezeli dotyezy
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Zalacznik Nr 3

SUlej|OWeKs Oe sccssssssesscccssssspesessedr.

Sprawa Nr ..sssssssssesessseeeeree

WNIOSEK
o udzielenie zaméwienia publicznego 0 wartoSci szacunkowej

réwnej lub przekraczajacej 130 000 zi oraz nieprzekraczajqcej progéw unijnycht.j. dla
robét budowlanych 5 350 000 euro, dla dostawi ustug 428 000 euro

I. Opis przedmiotu zaméwienia:

2. Szacunkowa wartos¢ zaméwienia:

wartoSé Netto: .....eee ee ceeeeeeeeeee ees a

Ustalenia wartosci zaméwienia dokonano w dniu .................r.,

NA POUSTAWIE o.oo cece cece eceeneceeseeeeeeeeeeseseeeesaeeneceeeneens

Osoba/ osoby dokonujace ustalenia wartoSci zamOwienia: ...............0.c.ceccceseeeeceecseeeeeueeee

3. Termin realizacji zamowienia? esssceesecscevawsvsswerscseneasersaeecauaecumnaeeawseesses seneeesioades

4. Osoby odpowiedzialneza realizacje przedmiotu zaméwienia

Zr6dito finansowania:

realizacja budzetu na ............ rok w zakresie dz............ TOZAZ......eeee sees eeeBo poz......

Gléwny Ksiggowy MZWiK w Sulejowku

Wyrazam zgode / nie wyrazam zgody*

na przygotowanie i przeprowadzenie zaméwienia sektorowego, do ktérego nie stosuje sie przepis6wustawy Prawo zaméwien

publicznych w procedurze wynikajacej z treSci wniosku.

Dyrektor MZWiK w Sulejowku
*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 4

PROTOKOL
dotyczacy postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego sektorowego 0 wartosci
szacunkowej réwnej lub przekraczajacej 130 000 zi, a nie przekraczajacej progéw

unijnych (tj. dla robét budowlanych 5 350 000 euro (réwnowartosé 22 840 755 z}),
dla dostaw i ustug— 428 000 euro (ré6wnowartosé 1 827 260 z1).

1.Pelna nazwa i siedziba Zamawiajacego: Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji

w Sulejéwku,ul. Piastowska 2, 05-070 Sulejowek

2.Opis przedmiotu zaméwienia.

3.Wartosé szacunkowa zamoéwienia ustalona zostata na kwote ............006cceeeeeee zt netto
segeumammaeesnendzt brutto),

4.wartos¢ przedmiotu zamowienia w przeliczeniu na euro wynOSi..............6 euro netto,
wedlug sredniego kursu zlotego do euro stuzacy do przeliczania wartosci zaméwienia
przyjety zostal zgodnie z rozporzadzeniem prezesa Rady Ministr6w i wynosi

5.Ustalenia szacunkowej wartosci zaméwienia dokonano W ..............6+ r. na podstawie:
e:seingzeninteloeieiuiietisa eats eteninnjnmsioiraieUstalenia szacunkowej wartosci zaméwienia, 0 ktérej

6.Postepowanie zostato przeprowadzone:
a) Przetarg ofertowy
b) Rozeznanie cenowe

7.Postepowanie przewidywalo mozliwosci prowadzenia negocjacji tresci ztozonych
ofert:......tak/nie*.

8.Osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia podlegajace
wylaczeniu:....tak/nie*.

 

10. Wykaz Wykonawcow,ktérzy zlozyli oferty:
Oferta Nr1

 

11. Oferty odrzucone-.......
12. Punktacja zdobyta przez wykonawcéw::

 
15. Uzasadnienie wyboru:
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(imi¢ i nazwisko) (podpis)

17. Dokumentacje sporzqdzil/la;.......... 00... cceceeeeeecceeeecee
(podpis sekretarza)

18. Protokét dotyczacy postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego:

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*
do realizacji

(data i podpis)
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Zalacznik Nr 5

Sulejowek dna ..................06 f.

Sprawa Nr ....s.ccssee

Zaproszenie do zlozenia oferty
Zamawiajqcy: Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulejéwku , 05-070 Sulej6wek

ul. Wodociggowa10.
Zaprasza do ziozeniaofert na nizej opisany przedmiot zaméwienia:
(na podstawie Regulaminu zaméwien sektorowych - zaméwienia wytaczone ze stosowania Ustawy z dnia 11

wrzeSnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na podstawieart. 2 ust.| pkt. 2)

1. Przedmiot zamowienia:

7: Oferie nalety lotyC doidnia: ecwesimexvcsswevoenevcumeeceseeiys w formie: pisemnej (osobiscie lub

listownie) na adres biura: Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Sulejowku,

ul, Piastowska 2, 05-070 Sulejowek lub w_ wersji elektronicznej na e-mail:

biuro@mzwiksulejowek.pl

8. Oferta ma zawieraé :

oSwiadczenie oferenta 0 zapoznaniu si¢ z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych do

ktérych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamdéwien publicznych, stanowigcym zatacznik do

Zarzadzenia Nr D.011.12.2021 Dyrektora Miejskiego Zaktadu Wodociagé6w i Kanalizacji

w Sulejowku z dnia 12.04.2021 r. oraz:

10. Zamawiajqcy zastrzega, ze istnieje mozliwosé zamkni¢cia procedury udzielenia zaméwienia

bez wybrania ktorejkolwiek z ofert, wprzypadku ich zlozenia, bez podania przyczyn,

Dyrektor MZWiK w Sulej6wku
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Zalacznik Nr 6

Sulejowek din... I.

pieczeé firmy, adres, tel/fax

Sprawa Nr

FORMULARZ OFERTY

Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
w Sulejowku
ul. Piastowska 2
05-071 Sulejowek

Odpowiadajac na zaproszenie do udziatu w przetargu ofertowym/ rozeznaniu cenowym*
w sprawierealizacji zaméwieniapt.:

oferujemy:

1. Oferuje wykonanie dostawy/ustugi/roboty budowlanej* bedacej przedmiotem

zamowienia zgodnie z wymogamiopisu przedmiotu zaméwienia za kwote

saehesions senienconstnnemenniiaaseramenavertonees zi netto,

(SLOWMIe NETO! ..... eee ee ee cece ceee eee cnceeeeececcuceeceeseesnenesseeneauteeessetseees )at

IESATN AAS Wawisacdamnnidalndelneebdaasthannaneern zt VAT (.... %),

uOeszt brutto,

(slowntie: Druitt: sscsssnvesesesevansaacnexansvqenmsanwesnssasearersduanacewene cud aasivas ester )a2i

Powyzsze cena obejmuje wszystkie skladniki kosztowe zamowienia.

1. OSwiadezamy, ze przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie okreglonych w zapytaniu
ofertowym,

2. Oswiadczamy, ze zapoznatem sie z zapytanie ofertowym i nie wnosimy do jego tresci zadnych
zastrzezen,

3. Oswiadcezamy, ze uwazamy si¢ zobowigzani niniejszq oferta przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert,

4. OSswiadezam(y), Ze zapoznatem(zapoznalismy) sig w sposdb wystarczajacy i konieczny ze
szczegdlowym zakresem zamdéwienia zawartym w Zaproszeniu do ztozenia oferty lub SWZ, oraz
wszystkimi informacjami niezbednymi do zrealizowania zaméwienia. Nieznajomosé powyzszego
stanu nie moze byé¢ przyczyng dodatkowych roszczen finansowych;

5. OSwiadezam, iz nie jestem powiazany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajacym. Przez
powigazania osobowelub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne powigzania pomiedzy Zamawiajacym

lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujacymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcaq;

6. Wypelnitem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sig 0 udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
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