Wałbrzych, 27.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy
Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn. ,,Wykonanie wyceny sumy aktywów bilansowych i pozabilansowych dla
Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w latach: 2018, 2019 i 2020”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem obowiązującego Regulaminu
udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa
Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 5/2018 z dnia 12.02.2018 r.
Zamawiający udostępnia treść Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. na swojej
stronie internetowej https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html
Wartości zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
Zamawiający umieścił dokumentację przetargową na swojej stronie
https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html w dniu 27.04.2021 r.
1.

2.

internetowej:

Zamawiający:
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 64-88-100
NIP: 886-26-49-062
Regon: 891404575
KRS: 0000097537, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 96 657 500,00 zł
Strona internetowa: www.wpwik.pl
Upoważnionym podmiotem do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. jest:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 84 99 100
NIP: 886-00-12-544
Regon: 890451905
Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych pod numerem 15 w dniu 24.06.1991r. nadany na
podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95;
Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253) przez Urząd Rady Ministrów Podsekretarz Stanu z upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 28.06.1991r. nr BST/l/540/91.
Strona internetowa: www.wzwik.pl

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

2.
3.

II.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny sumy aktywów bilansowych
i pozabilansowych dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
w latach: 2018, 2019 i 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
oszacowanie wielkość aktywów powierzonych w zarządzanie i wydanie w tej sprawie opinii
o ich wysokości.
Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z zapisami umowy, której wzór stanowi załącznik
nr 3.
Wszelkie niejasności i obiekcje (jeżeli taka sytuacja wystąpi) dotyczące treści zapisów
dokumentacji przetargowej należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1.
2.

Termin realizacji: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze
umowy (załącznik nr 3) warunków ich wprowadzenia.

III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Iwona Friedrich,
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy z zakresu udzielania zamówień stosowane
przez Zamawiającego nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym
jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazane
w niniejszej dokumentacji przetargowej. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na
inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: przybyl@wzwik.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji
przetargowej.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
odpowiednio wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono dokumentacji
przetargowej (jeżeli tryb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wymaga
zamieszczania ich na stronie).
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 4.
Pojęcie wniosku o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej nie należy utożsamiać
z innymi wnioskami o wyjaśnienia nie dotyczącymi bezpośrednio dokumentacji przetargowej
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia i Zamawiający nie ma obowiązku
udzielania takich wyjaśnień.

7.

8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej dokumentacji przetargowej, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.

2.

3.

4.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie
z rozdz. VII ogłoszenia - Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników
konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie
żadnych wymagań;
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
− zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wycenie aktywów bilansowych
i pozabilansowych przedsiębiorstwa lub usługę polegającą na badaniu
sprawozdania finansowego, w tym wydaniu odpowiedniej opinii w tej sprawie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
IV ust. 1. pkt 2) lit. b w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
w rozdz. IV ust. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Ponadto w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu
i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki
dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu
trzeciego w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na
których polega wykonawca.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
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6.
7.
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9.

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2).
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.
konsorcja, spółki cywilne) zamawiający nakłada następujące obowiązki tj. :
1) Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców;
2) Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z ogłoszeniem;
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie;
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:
a) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
b) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
6) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
dotyczącej kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny,
oraz pozostałych informacji będących przedmiotem oceny w kryterium oceny ofert,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie
oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (dokument wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
ogłoszenia);

3)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 5 do ogłoszenia);
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia);
10. Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające warunki uczestnictwa, o których mowa
w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Wykaz usług (Załącznik nr 7 do ogłoszenia) wykonanych nie wcześniej niż
w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej jedną usługę
polegającą na wycenie aktywów bilansowych i pozabilansowych przedsiębiorstwa lub
usługę polegającą na badaniu sprawozdania finansowego, w tym wydaniu
odpowiedniej opinii w tej sprawie wraz z podaniem:
− przedmiotu,
− dat wykonania,
− i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane należycie,
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa są:
− referencje,
− bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do ogłoszenia)
11. Dokumenty innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca:
1) Do oferty wykonawca załącza oświadczenie w postaci pisemnego zobowiązania
podmiotu trzeciego (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do
ogłoszenia) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w rozdz. IV ust. 3 i 4.
2) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. IV ust. 9 i ust. 10 pkt 2.
12. Forma dokumentów:
1) Oświadczenia składane są w oryginale.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, powinno polegać
na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” czy też „zgodne
z oryginałem” lub zapisu o podobnej treści, w sposób, który umożliwi Zamawiającemu
jednoznaczne stwierdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty odzwierciedlają
stan faktyczny w nich przedstawiony).
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6) Jako oryginały zamawiający uzna oświadczenia i dokumenty złożone (przesłane na
wskazany adres e-mail) w formie skanu z podpisami osób upoważnionych do
reprezentacji wykonawcy, jak również oświadczenia i dokumenty opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym ww. osób.
13. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów,
a) o których mowa w ust. 9 pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 13 pkt 1) lit. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, innych wymaganych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
15. Zamawiający nie wymaga składania dokumentu w przypadku jeśli jest on dostępny do
pobrania przez Zamawiającego pod adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych.

16. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie
o którym mowa w ust. 10 pkt 2 (załącznik nr 2 do ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia
dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji podmiotu udostępniającego.
V.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

2.
3.

4.

5.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty w walucie polskiej (PLN) obejmującej wszelkie
koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
rozliczania w walucie obcej (poza PLN).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrągleń). Zamawiający wymaga zachowania matematycznej
zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:
− w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16),
− w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15).
Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad
zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej
przedstawionymi zasadami.
W przypadku braku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający uzna za
prawidłowe zaokrąglenie o wartości równej zero.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją przetargową, a które nie
powodują istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w treści oferty wykonawcy poprawi w szczególności:
1) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:
a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji
wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,
b) nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),
c) nie wpisaniu wartości, jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i liczby
jednostek określonych dla danej pozycji w ofercie wykonawcy,
przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,
Zamawiający zawsze za prawidłową uzna elementy składające się na wynik końcowy;
2) inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji wycenionego
formularza ofertowego lub wpisaniu ilości lub nazwy w treści złożonego
przez wykonawcę wycenionego formularza ofertowego, dostosowując ich treść
do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w dokumentacji
przetargowej, a także zdublowaniu tych samych pozycji w ofercie, poprzez wykreślenie
z niego zdublowanych pozycji i pozostawienie tylko jednej z nich.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT.
Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga kryterium 100%.
Zamawiający dokona wyboru oferty odpowiadającej wszystkim wymaganiom określonym
w zaproszeniu (nie podlegającej odrzuceniu) i która została oceniona jako najkorzystniejsza
(otrzymała najwyższą liczbę punktów), obliczonych w oparciu o poniższy wzór:

najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = „X” punktów
cena oferty badanej

W przypadku Wykonawcy zwolnionego z VAT Zamawiający przyjmie do oceny cenę jaką
Zamawiający będzie musiał zapłacić.
VII. WYKLUCZENIA.
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
7) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w rozdz. IX ust. 4, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
9) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
10) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;
11) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych;
12) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 813, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

4.

5.

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–g i pkt 3, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h i pkt 3, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. h,
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, na okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8-10 i 12, na okres 3 lat od zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, na okres roku od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;
7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.
1.

2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Ofertę i załączniki należy złożyć w formie skanu z podpisami osób upoważnionych do
reprezentacji Wykonawcy (dopuszcza się również opatrzenie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej
na adres e-mail: przybyl@wzwik.pl w terminie do dnia 11.05.2021 r. do godz. 900
z wykorzystaniem wzoru formularza (załącznik nr 1). Oferty złożone po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatrywane.

3.

Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty na dane zadanie. Oferta musi być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
Zmiana lub wycofanie oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek.
3) Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu
składania ofert. W takim przypadku najpierw zostanie otwarta oferta zamienna, zaś oferta
wycofana nie będzie otwierana.
4) Zmianę oferty nie należy utożsamiać z wycofaniem oferty.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku rozbieżności w cenie podanej liczbowo w stosunku do ceny podanej słownie
Zamawiający jako wiążącą przyjmie cenę podaną liczbowo.

4.

5.
6.

IX. INNE INFORMACJE.
1.

2.
3.

4.

X.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki
odwoławcze, o których mowa w Rozdziale 9 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK
Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej dokumentacji przetargowej mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.
Do przeprowadzenia postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
wraz z późniejszymi zmianami).
Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający
podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy
w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym
wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem
wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni
termin na złożenie ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. 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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Pan Piotr Frąszczak, e-mail: piotr.fraszczak@wpwik.pl,
tel. 74/648-81-65.

3)
4)

5)

6)

7)
8)
−
−
−
−

9)
−
−
−

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 3 ust. 5 – 8 i §28
Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o., zwanym dalej
„Regulaminem”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 28 Regulaminu, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Regulaminu, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1);
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 2);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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.

1) Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem, dokumentacją
przetargowa i przedmiotową umową.
2) Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formularz ofertowy.
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
Wzór umowy
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykaz usług.
Wzór zobowiązania do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia.

