
Lubasz, dnia 24.02.2020 r. 

.................................................. 

      (pieczęć Zamawiającego) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie: „Odcinka rozdzielczej sieci 

wodociągowej Sławno-Dębe o długości 558,50 m”. 

 

1. Zamawiający: 

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz 

 

2. 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”, 

Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w 

Lubaszu, reprezentowany przez Krzysztofa Tomczyk – Prezesa Zarządu, z siedzibą w Lubaszu; 

 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań                   

o swoje dane osobowe można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl; 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa rozdzielczej sieci 

wodociągowej Sławno-Dębe”: 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy; 

 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*; 

  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; 

 

 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. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 



 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. 

 
**  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. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, 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 RODO). 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 wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Przedmiot zamówienia będzie polegał na wykonaniu odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej 

Sławno-Dębe, na długości 558,50 m – dostawie i montażu urządzeń zawartych w projekcie 

budowlanym, a także poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej i zajęcia pasa drogowego.  

3.2 Elementy rurociągów wodociągowych powinny posiadać aktualne certyfikaty 

bezpieczeństwa, wydane przez akredytowaną jednostkę, atesty oraz pozwolenia wymagane 

obowiązującym prawem. Urządzenia mają posiadać co najmniej 3-letni okres gwarancji, 

muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, winny być zgodne z Polskimi 

Normami Bezpieczeństwa dotyczącymi sieci wodociągowych. Montaż elementów 

rurociągów powinien być zgodny z instrukcją producenta. Wszystkie zastosowane materiały i 

urządzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 ze zm. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w dokumentacji, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.  

3.3 Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z dokumentacją budowlaną w celu prawidłowego 

wyliczenia ceny ryczałtowej. 

3.4 Wykonawca winien w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnić w szczególności wszelkie 

roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, zabezpieczenia i dozorowania miejsca 

składowania materiałów budowlanych, sporządzenia i prowadzenia dokumentacji 

wymaganej Prawem budowlanym. Wykonawca musi uwzględnić również koszty związane                   

z nadzorem dla prowadzonych prac oraz koszt obsługi geodezyjnej  – mapy w 3 

egzemplarzach. 

3.5 Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej również te roboty, których konieczność 

wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią 



profesjonalną wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie 

udostępnionej dokumentacji projektowo-technicznej, obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych, administracyjnych, wiedzy technicznej i doświadczenia. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.  

3.6 Wykonawca pokryje także wszelkie koszty związane z zapleczem robót wraz z zapleczem 

sanitarnym (WC – TOI-TOI), ogrodzenie miejsca robót, oznakowanie i zabezpieczenie pod 

względem BHP i PPOŻ miejsca prowadzenia prac, ewentualne koszty odtworzenia 

infrastruktury drogowej. 

3.7 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub 

normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku 

oferowania rozwiązań równoważnych  w stosunku do rozwiązań określonych w  dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do podania wykazu dokumentów 

potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,                               

z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

Do dnia 27.04.2020 r. 

5. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury VAT. Płatnikiem jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu,                     

64-720 Lubasz. 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: 

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz 

„Zapytanie ofertowe – Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno - Dębe” 

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena – 100 %- obliczana wg wzoru: 

                       najniższa cena ofertowa brutto 

C= ---------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

                              cena oferty badanej 

8. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 

1) wypełniony Formularz Ofertowy – Zał. nr 1 do ZO, 

2) podpisane oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 2 do ZO, 

3) aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów 



występujących wspólnie, 

9. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03. 2020 r. do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym 

Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godzinie 10:30. 

 

W załączeniu: 

1. Formularz Oferty – Zał. nr 1 

2. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 2 

3. Wzór umowy – Zał. nr 3 

4. Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

            ..................................... 

                           (podpis ) 
 


