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Ogłoszenie o zamówieniu pn.: 

Remont i wymiana armatury Poznańskiego Systemu 

Wodociągowego  
(dalej również ogłoszenie) 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

AQUANET S.A. 
Ul. Dolna Wilda 126, 61 - 492 Poznań 
tel. 605 102 881  
e-mail: robert.glowacki@aquanet.pl 
strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl 
 

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia 

 

2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie 

mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.  

2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu). 

 

3. Negocjacje 

 

3.1. Zamawiający nie przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac remontowych na przyłączach 

wodociągowych na terenie działalności AQUANET SA. w ramach zadania „Remont i 

wymiana armatury Poznańskiego Systemu Wodociągowego”.  

Naprawa częściowa przyłącza tj. instalacja i armatura wewnętrzna w budynku do 

granicy odpowiedzialności AQUANET S.A. zg. z zawartą umową z klientem, wymiana 

/naprawa niesprawnej zasuwy wodociągowej na przyłączu, lub wymiana całego 

przyłącza wodociągowego na nowe. 

4.2. Zamawiający nie dopuszcza* składania ofert częściowych.  

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

18 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami: 

 

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
 a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej. 

6.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Imię i nazwisko: Robert Głowacki 
Adres: Dolna Wilda 126, Poznań 
e- mail: robert.glowacki@aquanet.pl 
nr tel. 605 102 881 
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7. Termin związania ofertą:  

 

7.1. Wykonawca związany jest ofertą 45 dni kalendarzowych od daty otwarcia oferty.  Bieg 

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

7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą 

zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego  terminu 

związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.  

 

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

Opcja 1 – składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

8.1. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-

mail robert.glowacki@aquanet.pl  do dnia 04.04.2023r. do godz. 12:00. 

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia. 

8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie 
oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.  

8.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez 
upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym 
stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla 
Wykonawcy.  Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie 
muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące. 

8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być 
załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę. 

8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, 
by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do 
reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do 
oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

8.7. Kompletna oferta musi zawierać: 

 Formularz ofertowy – załącznik nr 4 SWZ 

 Formularz czynników cenotwórczych – załącznik nr 4.1 SWZ 

 Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 1 SWZ 

 Wykaz sprzętu – Załącznik nr 2 SWZ 

 Wykaz osób – Załącznik nr 3 SWZ 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do Umowy 

 Spełnienie Obowiązku Informacyjnego RODO 



AQ-RP-05/1 

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy 
skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy 
zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do 
Zamawiającego. 

           W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać: 

    Oferta firmy………………….nazwa postępowania………………………….. 

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny 
format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf. 

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na 
adres e-mail robert.glowacki@aquanet.pl od dnia 04.04.2023r. od godz. 12.01 do 
dnia 05.04.2023r. do godz. 12:00. 

     W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać: 

           Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… - (tytuł postępowania) – …………… 

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi 
wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których 
Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

8.8. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 05.04.2023 r. o godz. 12.30. 

8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert  nie będą rozpatrywane. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania  

 

Zgodnie z SWZ pkt. 4. 

 Wymagania kwalifikacyjne dla Wykonawców Wykonawca musi przedstawić 

wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych 

odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, 

Wykonawca wykaże się wykonaniem prac związanych z naprawą przyłączy 

wodociągowych na rzecz właścicieli lub zarządców sieci wodociągowych (sieci 

wodociągowe w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) dotyczących:  

Wykonanie min 20 wymian na nowe niesprawnych przyłączy wodociągowych, lub 

wybudowanie 20 nowych przyłączy wodociągowych; 

 Wymagania sprzętowe. Wykonawca musi dysponować do wykonania 

zamówienia minimum następującym sprzętem:  

- minikoparką jednonaczyniową na podwoziu gąsienicowym z łyżką o pojemności 

0,03-0,20 m3 min. 1 szt.                  

- koparką jednonaczyniową na podwoziu samochodowym z łyżką o pojemności 

0,25 m3 min. 1 szt. 

 - samochód ciężarowy samowyładowczy o pojemności pow. 10 - 15 ton min. 1 szt. 

- samochód osobowo – dostawczy (samochód pogotowia technicznego) - 2 szt.  

- maszyna do wykonywania przecisków poziomych do średnicy DN150 i długości 

przecisku minimum 20 mb min. 1 komplet. 
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 - niezbędny sprzęt do zagęszczenia wykopów min 2 szt. 

 

 

 Wymagania personalne. Wykonawca musi dysponować następującymi zasobami 

kadrowymi, które przeznacza do bezpośredniego wykonywania zadań 

wynikających z niniejszego postępowania: 

- Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia robót objętych 

przetargiem – co najmniej 1 osoba; 

- Kierownik robót – co najmniej 1 osoba; 

- Koordynator BHP – co najmniej 1 osoba; 

nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy, kierownika robót i 

koordynatora BHP 

 

Kierownik budowy musi: 

 

- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

wydanych na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, 

które uzyskały uprawnienia przed 1994r. tj. uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska. 

 

- być czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w czasie trwania 

Umowy 

 

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 

odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej 

obowiązywania; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 

oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania;  

2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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11. Podstawy odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z Regulaminem; 

 jej treść nie odpowiada treści SWZ lub zaproszeniu do złożenia oferty z 

zastrzeżeniem § 73 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa § 73 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu; 

 wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w § 72 ust. 2 Regulaminu, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 

 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 

 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wykonał on lub nienależycie wykonał 

wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar 

umownych. 

 

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

 

Wykonawca w Formularzu czynników cenotwórczych ma obowiązek wskazać koszty 

pośrednie (Kp) oraz zysk. (Z).  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następującego wzoru :  

 

Kp x 0,36 + Z x 0,64 
 

Wygrywa najniższy wynik równania.  

 

W przypadku równej ilości "punktów" wygrywa wykonawca z niższym Kp.  

 

 

12.2. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert o najniższej i zarazem takiej samej ilości 

„punktów” w równaniu i będą miały taki sam wskaźnik Kp., Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
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Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 

 

13. Sposób obliczenia punktów 

 

13.1. Podane w ofercie wskaźniki Kp i Z muszą być wyrażone cyfrą z dokładnością do 
jednego miejsca po przecinku. Wskaźniki Kp i Z muszą uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszego ogłoszenia  oraz obejmować wszelkie prace jakie należy 
uwzględnić w tych wskaźnikach w celu poprawnej realizacja zadania zgodnie z SWZ. 

13.2. Punktację oblicza się na podstawie równania wskazanego w punkcie 12. 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

 

Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia 

postępowania: 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od 

prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli  

oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała: 

 Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem punktacji 

 Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli  oferty wraz z podaniem 

punktacji  

 Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z 

postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.  

14.1. Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony. 

14.2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym 
Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności 
wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą. 

14.3. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem 
umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi 
poświadczonej notarialnie. 

 
 

15. Obowiązek informacyjny RODO 
 
   -załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w Spółce  
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16. Podstawy do unieważnienia postępowania.  

 

 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

zostali Wykluczeni. 

 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, 

że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego. 

 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy. 

 

 

17. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy; 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór 

umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia 

 

18. Dodatkowe informacje:  

 

 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed 

terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później 

niż 10 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, 

o którym mowa powyżej nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. 

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania. 

 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie 

warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia)  lub pełnomocnictwa w wyznaczonym 

przez siebie terminie( nie krótszym niż 5 dni, który należy podać w wezwaniu). 
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 Zamawiający  może poprawić w ofercie omyłki pisarskie  oraz rachunkowe, 

zawiadamiając  o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie 

poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego 

usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane. 

 Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od 

prowadzenia postępowania  bez podawania przyczyny. 

19. Informacja o środkach ochrony prawnej 

 

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, Wykonawca może w 
terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
Regulaminu. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w 
postępowaniu. 

 

20. Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami 

Załącznik nr 2 - Umowa z załącznikami  

Załącznik nr 3 - Spełnienie Obowiązku Informacyjnego RODO 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


