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Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. 

ul. Za Rzeką 1 

34-323 Ślemień 

 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  ZP 1/2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PN.: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi 

na istniejącej oczyszczalni ścieków”. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. 

ul. Za Rzeką 1 

34-323 Ślemień 

tel/fax: 33 333 89 85 

tel: 533 399 595  

e-mail: zuk_slemien@interia.pl 

strona internetowa: http://zukslemien.c0.pl/ 

NIP: 5532512789  

2. TRYB I PODSTAWA PRAWNA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest jako zapytanie ofertowe poprzez Bazę Konkurencyjności. 

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

Zapytanie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie bazy konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

http://zukslemien.c0.pl. 

Niniejsze zamówienie pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.„Rozbudowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej 

oczyszczalni ścieków” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowane jest w sposób 

zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także 

realizowane jest zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej, w szczególności w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2021 r. (zwanymi w dalszej treści Wytycznymi). 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

3.1. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego w czasie 

opracowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 

wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków”, obejmującego m.in.: 

- zaprojektowanie i wykonanie sieci wod.-kan. w miejscowościach Kocoń i Ślemień w rejonie od ulicy 

Modrzewiowej w Ślemieniu do ulicy Zielonej w Koconiu; 

- wykonanie odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie aktualnego projektu budowlanego 

(aktualnej, obowiązującej decyzji na budowę) z włączeniem do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej; 

- dokonanie remontu elementów oczyszczalni ścieków tj. remontu zbiornika retencyjnego ZR 

(zlokalizowanego przed pompownią PS) wraz z zabudową sita pionowego i przebudową kanalizacji 

oraz remont układu odwadniania osadu wraz z osprzętem. 

Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj” na podstawie posiadanego przez 

Zamawiającego PF-U oraz, w części, na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu.  

3.2. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu określony został w załączniku nr 8 do SWZ - Opis 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71247000 - 1 - Nadzór nad robotami budowlanymi, 

mailto:zuk_slemien@interia.pl
https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/
http://zukslemien.c0.pl/
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71248000 – 8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

71520000 – 9 - Usługi nadzoru budowlanego, 

71631300 – 3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego, 

71310000 – 4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 

3.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Czas realizacji usług Inżyniera Kontraktu obejmuje termin od dnia podpisania Umowy poprzez czas realizacji 

robót przez Wykonawcę Robót do dnia rozliczenia końcowego Kontraktu, oraz w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji dla przedmiotowego zadania. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

3) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

6) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, chyba że wykonawca 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. 

7) podmioty powiązane  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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5.4. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien spełniać następujące warunki udziału dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie: 

a) doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

wykonał co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego lub 

Inżyniera Kontraktu dla inwestycji, z których co najmniej jedna obejmowała budowę, 

przebudowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub wodociągowo-kanalizacyjnej o 

wartości inwestycji minimum 1 755 000 zł netto1. 

Każda z ww. usług musiała być wykonywana nieprzerwanie przez cały okres inwestycji, tj. od 

rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub świadectwa przejęcia lub 

protokołu odbioru końcowego. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

wykonawców powyższy warunek spełniać mogą łącznie. 

Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ww. warunek w 

całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obydwie wymagane przez Zamawiającego usługi. 

Zamawiający nie dopuszcza „sumowania" zdolności kilku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania tegoż warunku udziału w 

postępowaniu. W analogiczny sposób należy rozumieć ww. warunek w sytuacji, gdy 

wykonawca zamierza polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu - podmiot ten 

musi spełniać ww. warunek w całości. 

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli 

wykaże, że dysponuje tymi osobami:  

Lp. Funkcja Wymagania (Uprawnienia / Doświadczenie) 

1. Kierownik 

zespołu 

 

 

 5 - letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu lub 
koordynacji procesu inwestycyjnego na stanowisku Kierownika 
/ Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika / 
Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu, Inżyniera 
Rezydenta, w tym przy realizacji co najmniej jednej 
zakończonej inwestycji, która obejmowała budowę, 
przebudowę lub modernizację sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej lub wodociągowo-kanalizacyjnej o wartości 
inwestycji minimum 1 755 000 zł netto2. 

2. Inspektor 

nadzoru w 

zakresie branży 

sanitarnej I 

 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

                                                           
1W przypadku podania przez wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia nie była 
opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem 
zakończenia. 
2W przypadku podania przez wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia nie była 
opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem 
zakończenia. 
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Lp. Funkcja Wymagania (Uprawnienia / Doświadczenie) 

polegającym na nadzorowaniu, (tj. pełnieniu funkcji Inspektora 
nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika 
budowy lub kierownika robót w branży sanitarnej) przy co 
najmniej jednym kontrakcie obejmującym budowę, 
przebudowę lub modernizację sieci 
wodociągowej/kanalizacyjnej lub wodociągowo-kanalizacyjnej 

3. Inspektor 

nadzoru w 

zakresie branży 

sanitarnej II 

 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
polegającym na nadzorowaniu, (tj. pełnieniu funkcji Inspektora 
nadzoru) lub kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika 
budowy lub kierownika robót w branży sanitarnej) w ramach 
co najmniej jednego kontraktu obejmującego budowę, 
przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków. 

4. Inspektor 

nadzoru w 

zakresie branży 

elektrycznej 

 uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

5. Inspektor 

nadzoru w 

zakresie branży 

drogowej 

 uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie robót 
drogowych 

6. Specjalista ds. 

rozliczania 

projektu 

 Wykształcenie wyższe 
 posiada kwalifikacje potwierdzone: 

- certyfikatem: zgodnie z metodyką zarządzania projektem 
rozumianą jako formalnie określony zbiór zasad, procesów, 
procedur, mechanizmów, technik, standardów, najlepszych 
praktyk i doświadczeń, określających sposób organizacji, 
prowadzenia i zarządzania projektami 

 - lub certyfikatami jednostek akredytowanych do ich wydania 
przez właściciela metody szkolenia, 

 umiejętność pracy w Generatorze wniosków aplikacyjnych oraz 
Generatorze wniosków Płatniczych w Systemie 
Informatycznym 

 5 – letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów 
dla których były składane wnioski o płatność zaliczkowe, 
refundacyjne, końcowe. 

 minimum  dwa rozliczone projekty dla których były składane 
wnioski o płatność zaliczkowe, refundacyjne, końcowe o 
wartości tych projektów minimum 1 755 000 zł netto każdy. 

UWAGA: 

a) Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji specjalistów przez te same osoby, z zastrzeżeniem 

funkcji Inspektora nadzoru w zakresie branży sanitarnej I i II oraz funkcji Kierownika Zespołu z 

funkcją Inspektora nadzoru w zakresie branży sanitarnej I lub II. 

b) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób, od których wymagane jest posiadanie 

uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych 

uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
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o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 z 

późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: 

- zatrudnienia, 

- wykonywania innej pracy zarobkowej, 

- prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w 

trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 

gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera 

także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, 

określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o 

określonym stopniu złożoności. 

c) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 

1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 

terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 

budowlane, wyszczególnione wyżej jeżeli:  

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych  

oraz  

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 

decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób 

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dotyczące świadczenia usług 

transgranicznych.  

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 

12a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych. 

d) Wszystkie osoby z personelu kluczowego wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem 

polskim. Jeżeli osoby z personelu kluczowego nie posługują się biegle językiem polskim, wówczas 

wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe 

tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie 

na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 

stworzonych zarówno przez wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 

5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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. 

5.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. 

5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. 

5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w pkt 5.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.4. 

5.9. 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. 

5.10. Podstawy wykluczenia wykonawcy. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 

dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.11. Podstawy odrzucenia oferty. 

1) Oferta wykonawcy zostanie odrzucona gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem niezgodności, które Zamawiający może 

poprawić zgodnie z pkt 12.5 SWZ;  

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem pkt 12.5 SWZ; 

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia, lub niezaproszonego do składania ofert; 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

f) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie 

oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty  z SWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa; 

h) Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

2) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty podając 

uzasadnienie odrzucenia oferty.  

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

6.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym; 
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2) w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, wykonawca będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. 

6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt 6.1. 

6.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. 

6.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

1) wykazu usług (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

2) wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

6.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. 

6.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który: 

1) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w 

postępowaniu, wskazanych w pkt 6.7.; 

2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącego podmiotem, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, 

przedstawienia dokumentów dotyczących tego podwykonawcy, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia tego podwykonawcy z udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt 6.7. 

6.9. Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi w trakcie jego realizacji: 

1) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 

6.7., dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

2) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
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wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. SPOSÓB KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI 

7.1 Składanie ofert odbywa się za  pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r.poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem nieważności 

wyłącznie w formie pisemnej. 

7.2 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego 

postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. Oświadczenia wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą 

ze stron na żądanie drugiej. 

7.3 Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą, oraz oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

7.4 Tryb udzielania wyjaśnień. 

1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Pytania 

Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego e-mailem: 

zuk_slemien@interia.pl, w tytule wiadomości wskazując: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z 

pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków”. Oznaczenie sprawy (numer 

referencyjny):  ZP 1/2021. 

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert) 

wyjaśnień na piśmie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3) Mając na względzie usprawnienie procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi 

na pytania Wykonawców, Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie  

elektronicznej (w wersji edytowalnej), na adres poczty elektronicznej: zuk_slemien@interia.pl w 

tytule wiadomości wskazując „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na 

istniejącej oczyszczalni ścieków”., Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 1/2021. 

4) Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie jednocześnie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy 

pobrali SWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz opublikowana na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

8. WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

10.1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2)  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 

wykonawcę. 

mailto:zuk_slemien@interia.pl
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3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i 

siedziby oraz numer NIP. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

2) Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie 

uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 

3) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

10.3. Zawartość oferty. 

1)  Treść Oferty - oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią Zapytania Ofertowego 

zawierające w swojej treści sposób realizacji zamówienia jak też zakres zobowiązania 

wykonawcy oraz stosowne oświadczenia. 

2)  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

3) Do oferty należy dołączyć: 

- Dokumenty potwierdzające umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę - aktualny 

wydruk z CEIDG lub KRS, 

- wykaz wykonanych usług wraz z dowodami wykonania tych usług, 

- wykaz osób skierowanych do realizacji zadania, 

- zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia, 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 

niepodleganiu wykluczeniu; 

- pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów. 

10.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2) Jeśli oferta zawiera dokumenty, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być ujawnione, 

wówczas oferta powinna być sporządzona w taki sposób, aby istniała możliwość udostępnienia 

jawnych dokumentów wszystkim zainteresowanym. 

3) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący 

wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien 

również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.). 

Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia 

składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość 

gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania 

ich w poufności. 

4) Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa" - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie zszyte lub złożone w oddzielnej 

kopercie. 

5) Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a 

także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

10.5. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 



 
 

Strona 11 z 19 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania 

ofert. 

10.6. Zmiana złożonej oferty. 

W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w zapytaniu ofertowym: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni 

ścieków”.  

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 1/2021. 

 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

10.7. Wycofanie złożonej oferty. 

W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w zapytaniu ofertowym: 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni 

ścieków”.  

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 1/2021. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

10.8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.  

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

11.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o., ul. Za Rzeką 1, 34-323 

Ślemień, sekretariat 

w lewym górnym rogu czytelna pieczątka Wykonawcy (w razie braku pieczątki dokładne dane z 

adresem);  

b) termin składania ofert: do dnia  01.04.2021 r., do godz. 11:00 

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień, PARTER 

(pokój narad) 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 01.04.2021 r., o godz. 12:30. 

11.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta 

lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 

kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.  

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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11.5. Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta i odnotuje w protokole: kwoty, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwę (wykonawcy), adres wykonawcy, 

informację dotyczącą ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 

11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

11.7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

oraz zwraca ofertę. 

12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY. 

12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji oraz wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. 

Cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie koszty 

towarzyszące, koszty bezpośrednie lub pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia. 

12.2. Cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1 do SWZ, w złotych polskich – podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 

do grosza (do dwóch miejsc po przecinku)z wyodrębnieniem prac projektowych i robót 

budowlanych (jeśli dotyczy) oraz stawki podatku VAT. 

12.3. Podana cena oferty jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

12.4. Cena ryczałtowa nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia i stanowi ostateczne 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót 

budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji z 

zastrzeżeniem zapisów zawartych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

12.5. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

12.6. Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku 

od towarów i usług w Polsce, podają tylko cenę netto. W Formularzu Oferty Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć informację, czy wybór oferty będzie czy też nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

12.7. Dla celów porównania ofert Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy 

zagranicznego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatek od towarów i 

usług, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. 

12.8. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o którym mowa w pkt 12.6 SWZ Wykonawca nie 

zaznaczy żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

12.9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy 

podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego 

podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku 
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wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem 

aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania 

obowiązku podatkowego). 

12.10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

13. KRYTERIA OCENY OFERT 

13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

13.2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty netto (C) 60% 

2 Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia (P) 20% 

3 Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczania projektu (D) 20% 

13.3. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.2 kryteria będą liczone według następujących wzorów i 

zasad: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

            Cm  
C = -------------- x 60 (max liczba punktów) 
            Cb 
C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cm - najniższa oferowana cena spośród ofert 

Cb - cena badanej oferty  

2 

             Po 
P = -------------- x 20 (max liczba punktów) 
           Pmax 
P  -     ilość punktów jakie otrzyma oceniana oferta w ramach kryterium liczba pobytów 

Inspektora Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia,  

Po -    liczba pobytów na budowie Inspektora Nadzoru w tygodniu dla ocenianej oferty, 

Pmax - największa liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia 
spośród ważnych i nieodrzuconych ofert. 

3 

W ramach kryterium „Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczania projektu” oferty oceniane 
będą następująco: 
a. Wykonawca otrzyma 20 punktów, jeśli osoba wyznaczona do wykonywania 

obowiązków Specjalisty ds. rozliczania projektu będzie posiadała doświadczenie w 
zakresie rozliczenia co najmniej 10 zakończonych projektów współfinansowanych 
środkami Unii Europejskiej o wartości min. 1 500 000 zł netto każdy, w tym co 
najmniej 2 projektów o wartości min. 1 755 000 zł netto każdy, 

b. Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeśli osoba wyznaczona do wykonywania 
obowiązków Specjalisty ds. rozliczania projektu będzie posiadała doświadczenie w 
zakresie rozliczenia co najmniej 5 zakończonych projektów współfinansowanych 
środkami Unii Europejskiej o wartości min. 1 500 000 zł netto każdy, w tym co 
najmniej 2 projektów o wartości min. 1 755 000 zł netto każdy, 

c. Wykonawca otrzyma 0 punktów, jeśli osoba wyznaczona do wykonywania 
obowiązków Specjalisty ds. rozliczania projektu będzie posiadała doświadczenie w 
zakresie rozliczenia mniej niż 5 zakończonych projektów współfinansowanych 
środkami Unii Europejskiej o wartości min. 1 500 000 zł netto każdy, w tym co 
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najmniej 2 projektów o wartości min. 1 755 000 zł netto każdy, 

Ocena  = C + P + D, gdzie: 

C- liczba punktów dla kryterium Cena, 

P –liczba punktów dla kryterium Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia, 

D - liczba punktów dla kryterium Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczania projektu. 

13.4. W ramach kryterium „Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia” (P) oferty 

oceniane będą w odniesieniu do zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby pobytów Inspektora 

Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia rozumianego jako 5 dni, licząc od poniedziałku do piątku 

przez cały czas wykonywania robót budowlanych, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

Wykonawca winien zaproponować liczbę pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w ciągu 

tygodnia przy czym minimalna możliwa liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie 

zadeklarowania przez Wykonawcę to 1 pobyt w tygodniu, zaś największa możliwa liczba pobytów 

Inspektora Nadzoru na budowie  to  5 pobytów w tygodniu. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje liczbę pobytów powyżej największej możliwej liczby pobytów to do 

oceny ofert zostanie przyjęta największa możliwa liczba pobytów (5) i taka liczba zostanie przyjęta 

w umowie z Wykonawcą.  

Wskazanie liczby pobytów poniżej minimalnej liczby pobytów (1) skutkować będzie odrzuceniem 

oferty Wykonawcy. 

13.5. Obliczenie punktów w kryterium „Doświadczenie specjalisty ds. rozliczania projektu” zostanie 

dokonane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 7 Wykaz osób. W 

kolumnie doświadczenie specjalisty ds. rozliczania projektu należy wskazać co najmniej: 

- tytuł projektu, 

- wartość projektu, 

- źródło finansowania ze środków UE,  

- dane teleadresowe wraz z nr telefonu Beneficjenta projektu. 

13.6. Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca obowiązki specjalisty ds. rozliczania projektu była 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum ½ etatu. Wymaganie określone w 

zdaniu pierwszym dotyczą także podwykonawcy 

13.7. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie 

uznana jako najkorzystniejsza.  

13.8. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

13.9. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, 

biorąc pod uwagę ww. kryteria. 

13.10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:  

a) Pełnomocnictwo upoważniające do zawarcia umowy, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;  

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 

oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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15.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu Sp. z o.o., 34-323 

Ślemień, ul. Za Rzeką 1 , Bank Spółdzielczy w Gilowicach Plac Bankowy 1 Nr konta 82 8141 0008 

0000 3535 2000 0020, w tytule przelewu wskazując:  „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z 

pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków”. Oznaczenie sprawy (numer 

referencyjny): ZP 1/2021. 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego 

rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego).  

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach, tj. :  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 275, z późn. zm.).  

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SWZ 

Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 

formach.  

15.4 Z zastrzeżeniem pkt 15.5. SWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) 

SWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).  

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.  

15.6 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SWZ musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia.  

15.7 Kwota, o której mowa w pkt 15.6. SWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

15.8 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:  

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego,  

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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15.9 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 15.3. SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 

wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 3 wraz z pracami remontowymi na 

istniejącej oczyszczalni ścieków”. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 1/2021. 

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane usługi.  

15.10 Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  

15.11 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 15.3. lit. b) - e) SWZ i 

kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 

zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

15.12 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

15.13 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 15.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik 5 do SWZ. 

17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM. 

17.1 Skarga, przysługuje wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszej 

SWZ. 

17.2 Skarga powinna wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z postanowieniami SWZ, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jej wniesienie.  

17.3 Skargę wnosi się do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub 

mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.  

17.4 Skarga wniesiona po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie podlega rozpoznaniu.  

18. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. 

 Zamawiający, działając na mocy art. 13 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 



 
 

Strona 17 z 19 

 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego 

dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią3, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. 

ul. Za Rzeką 1, 34-323 Ślemień reprezentowany przez Prezesa Lesława Makucha, tel/fax: 33 333 89 

85, e-mail: zuk_slemien@interia.pl; 

2. inspektor ochrony danych osobowych: Prezes ZUK Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora danych 

osobowych z którym można się skontaktować: Jolanta Górna, e-mail: zuk_slemien@interia.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień ETAP 

3 wraz z pracami remontowymi na istniejącej oczyszczalni ścieków”. Oznaczenie sprawy (numer 

referencyjny): ZP 1/2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umów; 

c) realizacji uzasadnionego interesu Zamawiającego;  

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie 

jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia). 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b, c 

i f RODO. 

6. Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy ADO, usługodawcy wykonujący usługi na 

rzecz Zamawiającego, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów 

prawa, podmioty i organy uprawnione do kontroli działalności Zamawiającego. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, 

chyba że okres dłuższy będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego 

interesu Zamawiającego. Dane będą przechowywane w szczególności przez okres wynikający z 

obowiązków podatkowych lub archiwizacji danych, przedawnienia roszczeń, nadto dane będą 

przetwarzane przez okres wynikający ze zobowiązań związanych z obowiązkiem archiwizacji 

danych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.   

8. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) Państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) Zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te 

zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo 

do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem 

e-mail; 

9. Ma 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 **; 

                                                           
3
 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą 

fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną. 
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- 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; 

10. 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, 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem zawarcia Umowy, 

bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja Umowy; 

12. Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

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

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

***  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. 

19. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

20. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

22. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

Nie dotyczy postępowania. 

23. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

24. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ 

DOKONANO WYBORU WYKONAWCY 

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy zostały określone w Projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ. 

25. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  
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b) zostały złożone oferty o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia innego kryterium 

oceny ofert i pomimo wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych, nie uda się wyłonić najkorzystniejszej oferty 

zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami. 

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia: 

a) jeżeli środki pomocowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej; 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; 

d) wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie  Zamawiającego. 

3) O unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

26. ZAŁĄCZNIKI. 

Niżej wymienione załączniki do SWZ stanowią jej treść: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

Załącznik nr 6 Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 7 Wykaz osób 

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zapytania (OPZ) 

 


