ZP.2621.16.2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
ANALIZA WODY PITNEJ W ZAKRESIE MONITORINGU KONTROLNEGO I
MONITORINGU PRZEGLĄDOWEGO, BADANIA WÓD POPŁUCZNYCH ZE STACJI
UZDATNIANIA WODY W KORONOWIE UL. TUCHOLSKA I GMINNYCH STACJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ BADANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W
KORONOWIE I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WISKITNIE, BADANIA WÓD
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWYCH
TERENU GM. KORONOWO
Zamawiający:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński

Koronowo, dnia 10.08.2020 r.

Wykonały:
Paulina Tomaszewska
Joanna Kempczyńska
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1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Analiza wody pitnej w zakresie monitoringu

kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania
Wody w Koronowie ul. Tucholska i Gminnych Stacji Uzdatniania Wody oraz badania
ścieków z Oczyszczalni ścieków w Koronowie i Oczyszczalni ścieków w Wiskitnie, badanie
wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowych terenu gm. Koronowo.
2. Ilość próbek może ulec zmianie.
3. Szczegółowy zakres badań zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia.
4. Na analizy w zakresie jw. należy przedstawić ofertę cenową dla ww. próbek wraz z transportem
i pobraniem.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w ciągu 24 miesięcy od dnia
zawarcia umowy. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował na własny koszt i własnym
staraniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przesłania drogą pocztową oraz elektroniczną, w
terminie 30 dni od pobrania próbek, wyników prac w postaci sprawozdań z badań w jednym
egzemplarzu.
8. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosił 30 dni od dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
− posiadają Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanego przez Polskie
Centrum Akredytacji,
− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i/lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują niezbędnym potencjałem
technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zamówienia.
10. Cena przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
11. Osoby uprawnione do kontaktów:
− w sprawach proceduralnych – Paulina Tomaszewska, Joanna Kempczyńska
tel. 52 58 60 414
− w sprawach merytorycznych –Anna Mamel tel. 608 298 182
12. Ofertę należy umieścić w kopercie lub nie przezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób
trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące
oznaczenie: oferta na: „ Wykonanie analizy wody pitnej i ścieków”. Termin składania ofert
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upływa 18.08.2020 o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć lub wysłać za pośrednictwem poczty
do sekretariatu Zamawiającego, ul. Aleje Wolności 4, 86-010 Koronowo. Otwarcie ofert nastąpi
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4,
pok. nr 6 w dniu 18.08.2020 r. o godz. 9:15.
13. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%
14. Oferta powinna zawierać:
−

formularz ofertowy załącznik nr 1,

−

projekt umowy zaparafowany załącznik nr 2,

−

wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,
−

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanego przez Polskie Centrum

Akredytacji.
15. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,
zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 2.
16. Wagą kryterium oceny ofert będzie: cena 100%, dlatego musi obejmować wszystkie koszty
niezbędne do wykonania usługi, wymaganej jakości i w terminie, włączając w to: podatek VAT,
koszty bezpośrednie, koszty dostawy, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, opłaty i należności,
które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy
oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
17. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta składającego najkorzystniejszą ofertę
Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą
ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
18. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z
kolejnym oferentem składającym ofertę najkorzystniejszą ocenioną wg kryteriów oceny ofert.
Czas na jaki zostanie zawarta będzie pomniejszony o okres obowiązywania z poprzednim
Zamawiającym. Maksymalna wartość umowy brutto zostanie pomniejszona o wartość brutto
zamówień zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę. Nie uchybia to prawu
Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej i/lub odszkodowania.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania
przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1
.............................................................
Nazwa firmy
.............................................................
Adres
.............................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani* …................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
…...................................................................................................................................................
NIP….............................................................REGON…..............................................................
Nr telefonu …................................................./faksu …................................................................
Adres e-mail …………………………………………………………………………………….
Wielkość przedsiębiorstwa ( mikro, małe, średnie, duże )1……………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie składam ofertę na Analizę wody pitnej w zakresie monitoringu
kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania
Wody w Koronowie ul. Tucholska i Gminnych Stacji Uzdatniania Wody oraz badania ścieków
z Oczyszczalni ścieków w Koronowie i Oczyszczalni ścieków w Wiskitnie, badanie wód
opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowych terenu gm. Koronowo na
następujących warunkach:

Lp
.

Nazwa

Ilość prób

1. Badanie ścieków,
próby
średniodobowe wraz
z poborem i
transportem,
dotyczy
Oczyszczalni
Ścieków w
Koronowie.

24 próby –
ścieki
surowe

2. Badanie ścieków
próby

8 prób –
ścieki

cena jedn.
netto

24 próby –
ścieki
oczyszczone
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wartość netto

VAT %

wartość brutto

średniodobowe wraz
z poborem i
transportem,
dotyczy
Oczyszczalni
Ścieków w
Wiskitnie.

surowe
8 prób –
ścieki
oczyszczone

3. Badanie kontrolne
wody pitnej wraz z
poborem i
transportem.

130

4. Badanie
przeglądowe wody
pitnej wraz z
poborem i
transportem.

32

5. Badanie wód
popłucznych wraz z
transportem i
poborem z SUW
Koronowo ul.
Tucholska i SUW
Gminne.

204

6. Badanie wód
opadowych i
roztopowych

36

RAZEM
NETTO

RAZEM
BRUTTO

Razem brutto ................................. (słownie : ....................................................................................)
w tym: wartość netto...................................... (słownie: ......................................................................)
podatek VAT : .......................... (słownie:............................................................................................)
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 24 miesięcy, chyba że przed tym
terminem zostaną wyczerpane środki na cel objęty zamówieniem.
2. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
zgodnie z Zaproszeniem. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia
składania ofert.
3. Zawarte w Zaproszeniu istotne postanowienia umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji. Warunki płatności – 30
dni licząc od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Niniejszym wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki i ustalenia, które
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są zawarte w projekcie umowy załączonym do Zaproszenia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem, akceptujemy warunki w nim zawarte i
nie wnosimy do nich żadnych uwag oraz zobowiązujemy się zawrzeć umowę w terminie
oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.

............................... ……………...……...….
Data podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowaniaWykonawcy **

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik
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Załącznik nr 2
PROJEKT UMOWY
U m o w a Nr ........
Zawarta w dniu ................... 2020 roku w Koronowie
pomiędzy:
Zamawiającym:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. z siedzibą
w Koronowie przy ulicy Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000671235, NIP 554-031-40-29, REGON 3669199000,
kapitał zakładowy 28 091 496,00 zł
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu –
a
Wykonawcą:
Nazwa firmy ..............................................................................................................................
Siedziba firmy ...........................................................................................................................
Nr telefonu ................................................ Nr fax .................................................
NIP .........................................
reprezentowanym przez: ................................................................

W rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem oferty jest: wykonanie analiz wody

dla potrzeb Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. w zakresie:
Badania ścieków, próby średniodobowe wraz z poborem i transportem:
Oczyszczalnia Ścieków Koronowo – 48 próbek
Oczyszczalnia Ścieków Wiskitno – 16 próbek
Badania wody pitnej Miasto i Gmina Koronowo:
Badania kontrolne wody pitnej wraz z poborem i transportem – 130 próbek
Badania przeglądowe wody pitnej wraz z poborem i transportem – 32 próbki
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Badanie wód popłucznych wraz z poborem i transportem SUW Koronowo ul. Tucholska i
SUW Gminne - 204 próby
Badanie wód opadowych i roztopowych – 36 próbek.
2. Strony w czasie trwania umowy dopuszczają możliwość zmiany ilości próbek [(+) lub (-)]
10 % w zależności od bieżących potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych
w załączniku nr 1 do umowy za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto
(wartość finansowania zamówienia). Maksymalna wartość umowy brutto wynosi
……………………………………………………(słownie……………………………….zł)
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnym zakresie, zgodnie z umową, z
zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i
zasadami sztuki.
4. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie pobiera próbki wody i
próbki ścieków.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy, w
szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody lub straty jakie poniesie
Zamawiający w przypadku ujawnienia przez inny podmiot lub organ, że przedstawione
wyniki z badań nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu.
§2
Częstotliwość, miejsce i termin pobrania próbek wody i ścieków będą każdorazowo
uzgadniane telefonicznie i potwierdzone e-mailem pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przesłania drogą pocztową oraz
elektroniczną, w terminie 30 dni od pobrania próbek, wyników prac w postaci sprawozdań z
badań w jednym egzemplarzu.
2. Wykonawca zapewni ochronę wyników badań. Informacje na temat wyników badań będą
przekazywane tylko osobom upoważnionym przez Zamawiającego.
3. Osobami wyznaczonymi przez strony do ustalania terminów i szczegółów poboru próbek są:
- ze strony Zamawiającego - …………………………
- ze strony Wykonawcy - …………………………
§4
1. Cena jednostkowa przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania
umowy.
2. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczone wyniki badań nastąpi na podstawie
sprawozdań z badań i faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od
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dostarczenia sprawozdań z badań i prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie krótszym
niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
§5
1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy z
przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę,
jaką poniesie Zamawiający w związku z rozwiązaniem umowy lub odstąpieniem od
umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca nie pobiera
próbek w terminie określonym w §2 lub nie doręczy sprawozdań terminie, mimo
pisemnego dodatkowego wezwania.
§6
Rozwiązanie umowy przez Wykonawcę w trakcie jej wykonywania, albo zaprzestanie
wykonywania umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego skutkować będzie
prawem Zamawiającego w naliczeniu kary umownej w wysokości 10% wysokości
niezrealizowanej części zamówienia.
§7
Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§9
Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga Sąd wg właściwości Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Strony przez okres wykonywania umowy zobowiązują się informować o każdej zmianie
adresu siedziby i numeru telefonu i faksu. Pismo wysłane na ostatni znany adres jest
skutecznie doręczone.
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§ 10
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od................ do ...............
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Akceptuję wzór umowy
.........................................
data, podpis
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wprowadzenie
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i
w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy
w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.
Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. Proponuje się,
aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego.
Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy,
który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych w zamówieniach publicznych.

1)

rozporządzenie 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).
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
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Załącznik nr 3
Szczegółowy zakres badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
I.

Badania wody do spożycia – monitoring kontrolny

a) Analizy fizyko – chemiczne
- barwa
- mętność
- smak
- zapach
- odczyn pH
- przewodność elektryczna
b) Analizy mikrobiologiczne
- bakterie grupy Coli
- Escherichia Coli (E. coli)
- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C
- enterokoki
II.

Badania wody do spożycia – monitoring przeglądowy
a) Analizy fizyko – chemiczne
- barwa
- mętność
- smak
- zapach
- odczyn pH
- przewodność elektryczna
- antymon
- arsen
- azotany
- azotyny
- benzen
- benzo(a)piren
- bor
- chlorek winylu
- chrom
- cyjanki
- 1,2 dichloroetan
13

- fluorki
- kadm
- miedź
- nikiel
- ołów
- pestycydy, które występują na danym terenie
- Σ pestycydów
- rtęć
- selen
- Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
- Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
- glin
- jon amonu
- chlorki
- mangan
- siarczany
- sód
- utlenialność z KMnO4
- żelazo
- magnez
- twardość
b) Analizy mikrobiologiczne
- bakterie grupy Coli
- Escherichia Coli ( E. coli)
- enterokoki
- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C
III. Badania ścieków – Oczyszczalnia ścieków w Koronowie
Pobór prób średniodobowych.
- ChZTCr
- BZT5
- fosfor ogólny
- azot ogólny
- zawiesina ogólna
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IV. Badania ścieków – Oczyszczalnia ścieków w Wiskitnie
Pobór prób średniodobowych.
- ChZTCr
- BZT5
- zawiesina ogólna.
V. Badania wód popłucznych
SUW gminne (Bieskowo, Glinki, Lipinki, Lucim, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko,
Mąkowarsko Rybkowo, Nowy Jasiniec, Samociążek, Skarbiewo, Stary Jasiniec,
Wierzchucin Królewski, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno) i SUW Koronowo ul.
Tucholska 49;
- zawiesina ogólna
- żelazo ogólne.
VI. Ilość badań – analiza wody pitnej i ścieków
Lp.

Ilość

Nazwa

Uwagi

prób
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Badania ścieków, próby średniodobowe
Wraz z pobraniem i transportem,
dotyczy Oczyszczalni Ścieków w
Koronowie

24 próby – ścieki surowe
48

Badanie ścieków średnio dobowe wraz z
pobraniem i transportem, dotyczy
Oczyszczalni Ścieków w Wiskitnie.
Badanie kontrolne wody pitnej wraz z
poborem i transportem.
Badanie przeglądowe wody pitnej wraz
z pobraniem i transportem.
Badanie wód popłucznych wraz z
transportem i pobraniem z SUW
Koronowo ul. Tucholska i SUW
Gminne.
Badanie wód opadowych i roztopowych.

Zakres badań dotyczy okresu dwóch lat.
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24 próby – ścieki oczyszczone
8 prób – ścieki surowe
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8 prób – ścieki oczyszczone

130

+/- 10%

32

+/- 10%

204

36

