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Znak sprawy: RBI.271.12.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Montaż kolumny filtracyjnej z wypełnieniem z węgla aktywnego oraz lampy UV w obiekcie 

SUW w Lipinkach w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipinki, 21 czerwca 2022 r. 

 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pod nazwą Budowa i przebudowa systemu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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Rozdział I 

Dane Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lipinki 

Adres Zamawiającego: Lipinki 53, 38-305 Lipinki 

NIP: 6851648081 

Numer telefonu: 134477021 

E-mail: urzad@gminalipinki.pl 

*Znak postępowania: RBI.271.12.2022 

* Uwaga – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi zamawiającego. 

2. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: ustawą Pzp). 

3. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż kolumny filtracyjnej z wypełnieniem węglem 

aktywnym w budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipinki. Natężenie 

przepływu wody przez kolumnę będzie równe przyjętej w dokumentacji podstawowej 

wydajności stacji, czyli Qh=4,8 m3/h, Qhmax=5,84 m3/h oraz  montaż lampy UV o 

przepływie min. 6,0 m3/h. 
2. 2. Dla przepływu nominalnego Q=4,8 m3/h (5,84 m3/h) należy zamontować 

automatyczną   kolumnę filtracyjną z wypełnieniem węglem aktywnym (1 kpl) o 

parametrach: 
- wydajność nominalna: 5,9 m3/h; 

- wydajność płukania wstecznego: 189 l/min; 

- wymiary zbiornika: 228 x 77 x 77 cm (wys/szer/głęb.); 

- przyłącze 2”; 

- ilość złoża węglowego: 500 dm3; 
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- ciśnienie robocze: 6,0 bar; 

- głowica automatyczna z mikrowyłacznikiem; dodatkowy microswitch pozwala na 

przekazywanie informacji do zewnętrznych systemów automatyki (sterowanie 

przepustnicą wody do płukania). 

3. Pozostałe wymagania odnośnie automatycznego filtra węglowego: w pełni 

automatyczne, elektroniczne sterowanie procesem płukania filtra, wysoka skuteczność 

adsorpcji, duża pojemność sorpcyjna, historia i diagnostyka pracy, podświetlany 

wyświetlacz i menu w języku polskim. 

4. Orurowanie i armatura: 

- orurowanie należy wykonać z rur PVC-U PN 16, lub zamiennie z rur PE-HD SDR11 o 

średnicy 50 i 63 mm; 

- przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej wyposażone w napędy pneumatyczne lub 

elektryczne typu zamknij/otwórz dn. 50 mm; 

- zawory odcinające kulowe dn. 50 i 63 mm, wykonanie PVC lub stal nierdzewna; 

- rotametr do powietrza: zakres przepływu od 0-15 l/min; 

- filtr mechaniczny narurowy o przepływie nominalnym 6,0 m3/h dn 50 mm, siatka 100 

µm, automat płukania wstecznego; filtr montowany za filtrem węglowym. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja , stanowiąca załącznik 

nr 4 do zapytania ofertowego. 
4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia opisuje 

projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie do 20.07.2022 r. 

 

Rozdział V 

Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą SUB” - wykonawcę 

wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 

18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej „rozporządzeniem 

765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej 
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„rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy SUB; 

2) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy SUB - wykonawcę, którego beneficjentem 

rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy SUB; 

3) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy SUB - wykonawcę, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

SUB; 

2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z powodu jakiejkolwiek z przesłanek wskazanych w pkt 1. 

 

Rozdział VI 

Poleganie na zasobach innych podmiotów i wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 

polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, jeśli podmioty 

te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie, w którym te zdolności są 

wymagane. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem 

umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

 

Rozdział VII 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia określonego 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, jaką wykonawca zamierza 

powierzyć do realizacji podwykonawcy oraz podania nazwy tego podwykonawcy, o ile 

jest już znana. 

 

Rozdział VIII 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego (formularzem ofertowym). 

2. Ofertę z załącznikami należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim 

w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do 

pisania, komputera lub ręcznie w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 

podpisywania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo.  
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3. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

4. Zaleca się, aby każda zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę, 

sporządzoną w formie pisemnej (wraz z załącznikami) była parafowana i ponumerowana 

kolejnymi numerami. 

5. Jeżeli oferta zawiera informacje, które według Wykonawcy stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (i jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje takie nie będą 

ujawniane. Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 

zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 

„Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym Zapytaniem 

przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca 

winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 

ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduję odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być wyraźnie oznaczone i 

parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział IX 

Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert 

1. Ofertę w formie pisemnej należy odwzorować cyfrowo (zeskanować), a następnie 

przesłać na adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl.  

mailto:urzad@gminalipinki.pl
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2. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.06.2022 r. do godz. 10.00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi 24.06.2022 r. o godz. 10.30. 

Rozdział X 

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty 

1. Do oferty należy załączyć: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 7 ust. 1 

pkt 1-3 ustawy SUB - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego; 

b) pełnomocnictwo - w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, o ile 

sposób reprezentacji nie wynika wprost z wpisu do KRS lub CEIDG, albo jeżeli ofertę 

składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, składa każdy z tych wykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył 

wskazanych w zapytaniu ofertowym oświadczeń lub dokumentów lub gdy dokumenty te 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia, poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest 

unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wymaganych informacji w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 

4. Czynność uzupełnienia i/lub poprawy jest czynnością jednokrotną. 

 

Rozdział XI 

Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdziała XII 

Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 
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2. Zamawiający przy ocenie i wyborze oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami:  

a) cena - waga 80 pkt; 

b) okres gwarancji – waga 20 pkt. 

3. Punkty w kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru: 

(Cn / Co) x 80 pkt = ilość punktów 

gdzie: 

Cn- najniższa cena brutto spośród ofert, 

Co- cena brutto oferty badanej. 

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” 

otrzyma maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałym ofertom spełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza 

ilość punktów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na 

wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. 

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 

6. Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy, 

najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 84 miesiące. 

7. Oferta wykonawcy, który zaoferuje mniej niż 60 miesięcy gwarancji lub nie zaoferuje 

żadnego okresu gwarancji, zostanie odrzucona.  

8. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, do obliczenia 

punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 84 miesięcy. W 

przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty takiego wykonawcy, umowa w 

sprawie zamówienia publicznego zawierać będzie okres gwarancji zaoferowany przez 

wykonawcę. 

9. Punkty w kryterium „okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru: 

(Gof.b. / Gn x) x 20 pkt = ilość punktów, gdzie: 

Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej, 

Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert. 

10. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres 

gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 20 punktów. Pozostałym wykonawcom 

spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

(proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

11. Łączna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru: 

P = C + G, gdzie: 

P – łączna liczba punktów, 
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C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena”, 

G – liczba punktów przyznanych w kryterium „okres gwarancji”. 

12. Zamawiający dokona wyliczenia punktów z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

13. Zamawiający dokona wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, która uzyska 

najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Rozdział XIII 

Przesłanki odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania, 

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

5. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

6. została złożona po upływie terminu składania ofert, 

7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rozdział XIV 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z poprawnym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim 

ceny brutto z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz określenia ceny netto. 

6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, a wszystkie utrudnienia 

wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty. 

7. Rażąco niska cena: W razie zaistnienia wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę 

ceny wykonania zamówienia, Zamawiający może zbadać cenę oferty. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

8. Procedura badania rażąco niskiej ceny: 

a) Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

− oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

− pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

− wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

− wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

− powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

b) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:  

− wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert - zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

− wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych - zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. 

 

Rozdział XV 

Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 
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1. Zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują listownie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje winny być kierowane na adres e-mail: urzad@gminalipinki.pl.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego 

później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, 

o którym mowa w pkt 4, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania. 

6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 

ofertowym i treść pytań wraz z wyjaśnieniem prześle wykonawcom, którym przekazał 

zapytanie ofertowe, bez wskazania źródła zapytania. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności 

postępowania. 

8. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którym przekazał zapytanie ofertowe. 

 

Rozdział XVI 

Informacja o wyniku postępowania 

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, 

którym przekazał zapytanie ofertowe o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, lub 

b) unieważnieniu postępowania. 

 

Rozdział XVII 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta 

umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

mailto:urzad@gminalipinki.pl
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Rozdział XVIII 

Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 

postępowania, 

d) postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 

2. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawców, którym przekazał zapytanie ofertowe.  

 

Rozdział XIX 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipinki; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

Kompleksowa wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem elektronicznym na 

przepompowni ścieków w Jankowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 
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d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub 

okres trwałości projektu przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy lub okresu trwałości projektu UE, w zależności który z tych terminów 

jest dłuższy; 

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

g) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

 

Rozdział XX 

Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 3  – Projekt umowy 

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót  
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