
Zbrosławice, dn 11.02.2022 r.
 
GZK.Z.2.2022

ZAPYTANIE CENOWE

I.  Zamawiający: Gminny  Zakład  Komunalny  Sp.  z  o.  o.  w  Zbrosławicach  ul.  Oświęcimska  6,  42-674

Zbrosławice.

II. Przedmiot zamówienia: "Sukcesywna wymiana, przebudowa, budowa przyłączy wodociągowych

i kanalizacyjnych  nie stanowiących własności Spółki na  rok 2022".

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje  wymianę,  przebudowę,  budowę  przyłączy  wodociągowych

i  kanalizacyjnych  nie  stanowiących  własności  Spółki  na   rok  2022.  Podlegające  pracą  przyłącza,

stanowią  własność  odbiorców  lub  przyszłych  odbiorców  Zamawiającego,  którzy  zwrócili  się  do

Zamawiajacego z wnioskiem o wymianę, przebudowę, budowę stosownego przyłącza.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  jednostkowych  zleceń  awaryjnych  napraw,  wymian,

przebudów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie z budową nowych dla klientów GZK  Sp.

z o.o.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  niezbędnego  sprzętu  pozwalającego  na  sprawne

wykonanie prac w terminie 24 h od daty zlecenia. Wykonawca dostarcza materiał potrzebny do realizacji

prac  oraz  zobowiązany jest  dopełnić  wszelkich  formalności  prawnych  w  szczególności  związanych

z wejściem w teren dróg publicznych oraz uzgodnień z gestorami sieci.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac

związanych z przedmiotem umowy. 

5. Wynagrodzenie  zostanie  ustalone  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  za  1  mb  wykonania  przyłącza

uzależnione  od  miejsca  prowadzonych  prac  oraz  długość  poszczególnego  wykonanego  przyłącza.

Zamawiający szacuje, iż w roku 2022 ilość przyłączy podlegających wymianie, przebudowie, budowie

kształtować się będzie następująco:

a) 65 szt. przyłączy zlokalizowanych w terenach utwardzonych tj. drogach o łącznej długości 700 mb, 

b) 5 szt. przyłączy zlokalizowanych w terenach nie utwardzonych o łącznej długości 50 mb,  

Cena za 1 mb musi  uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia tj.  m.in.  materiał,

zajęcie pasa, odtworzenie terenu, utylizacja powstałych odpadów.
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6. Zamawiający zastrzega, iż ilości przedstawione powyżej są szacunkowe. Zamawiajacy nie gwarantuje

realizacji całego zakresu z tytułu czego Wykonawca nie może żądać zwrotu zapłaty lub odszkodowania

za niezrealizowany planowany zakres zamówienia. 

IV. Terminy:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany nie później  niż 24 h  ( dot. awarii  ) od jednostkowego

zlecenia  Zamawiającego  mając  na  uwadze  ewentualne  straty  wody  oraz  konieczność  odcięcia

dostawy  wody.  Szczegółowy  zakres  każdorazowego  zlecenia  zostanie  określony  przez

Zamawiającego w zleceniu ustnym lum pisemnym. 

2. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

V. Sposób składania oferty:

1. Oferte  należy  sporządzić   pisemnie  w  języku  polskim  lub  przesłać  drogą  elektroniczną,  na

formularzu  oferty  –  załacznik  nr  1  do  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Wykonawca  może

przedstawić  ofertę  na swoich formularzach  z  zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie

informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

2. W przypadku złożenia oferty drogą pisemną tradycyjną   – za termin złożenia oferty przyjmuje się

datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego tj. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.,

ul. Oświęcimska 6,  42-674 Zbrosławice, Biuro Obsługi Klienta. 

3. Na ofertę składać się musi wypełniony druk oferty wg zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

5. Adres siedziby Zamawiającego - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 6, 42-674

Zbrosławice, e-mail – ttrafial@gzkzbroslawice.pl oraz biuro@gzkzbroslawice.pl, tel. 322337074

VI. Miejsce i termin składania ofert: 21.02.2022 r.

Miejsce  i  termin  składania  ofert:  Gminny  Zakład  Komunalny  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Oświęcimska  6,   42-674

Zbrosławice,  Biuro  Obsługi  Klienta  /  Parter/,  godz:  9:00  lub  w  formie  elektronicznej  na  adres

biuro@gzkzbroslawice.pl lub ttrafiał@gzkzbroslawice.pl. 

VII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert: najniższa cena.

2. Cena  oferty  określona  w  formularzu  ofertowym  posłuży  Zamawiającemu  do  wyboru

najkorzystniejszej oferty. Cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów cen jednostkowych za 1 mb

wykonania przyłącza i ich przewidywanej długości oraz lokalizacji. Zaoferowane przez Wykonawce

ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez caly okres trwania umowy. 

2.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.Wykonawcy,  składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w

złożonych ofertach.

4.  Zamawiający wskazuje,  iż  dopuszcza  się  możliwość  negocjacji  warunków oferty  z  Wykonawcą,
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którego  oferta   jest  najkorzystniejsza,  wyniki  negocjacji  wymagają  udokumentowania  (korekta

przedłożonej oferty, lub protokół z negocjacji).

VIII.  Warunki  płatności:  W  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo

wystawionej faktury.

IX. Uwagi końcowe: 

1.   Niniejsze  zapytanie  ofertowe  nie  stanowi  zobowiązania  Zamawiającego  do  zawarcia  umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku

unieważnienia  postępowania,  Zamawiający  nie  ponosi  kosztów  postępowania,  w  tym  przygotowania  i

złożenia oferty). Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest:

Kierownik Działu Wodociągowe – Tomasz Trafiał: tel. Kom. 660677387  

Wszelkie pytania należy kierować na adres email: ttrafiał@gzkzbroslawice.pl lub telefonicznie 322337092, 

3.  Treść  niniejszego  zaproszenia  do  składania  ofert   zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod

następującym adresem: bip.gzkzbroslawice.pl. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający

będzie zamieszczać, także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
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