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Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0394/17 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno

Tytuł

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1)�Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a)�wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b)�wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie 
współfinansującego realizację zadania. 
c)�wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po 
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inżyniera Kontraktu w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
d)�konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na 
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e)�okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje 
utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i 
poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez Inżyniera 
Kontraktu,
f)�działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec 
i będące poza wpływami stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w 
całości lub w części.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z w/w okoliczności, termin może 
ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2)�Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 
przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów wprowadzonych w 
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umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
wdrażanie projektu, w ramach którego jest realizowane zamówienie,
4)�Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu fotowoltaicznego 
wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia 
przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.
5)�Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem 
zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 
nie wykonano.
6)�Zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych 
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – 
finansowego prac.
7)�Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.
8)�Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
9)�W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje 
się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
10)�W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się 
możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia 
bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie 
pisemnej.
11)�Zmiany kierownika/kierowników prac, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone 
w Zapytaniu ofertowym.
2. �Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4, na 
pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych 
okolicznościach wymienionych w ust.2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-09
1. Zapytanie ofertowe 03_JRP_2020
2. Zapłączniki edytowanle 03_JRP_2020
3. Wstępny projekt podziału

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-09

Data ostatniej zmiany

2020-12-09

Termin składania ofert

2020-12-23 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.
Kolejowa 4A
18-500 Kolno
NIP: 2910207503

Osoby do kontaktu

Przemysław banach
tel.: 724222021
e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Instalacja urządzeń do monitoringu pracy sieci wodociągowej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniem punktów pomiarowych na sieci wodociągowej, 
polegające na instalacji urządzeń do monitoringu pracy sieci wodociągowej na terenie miasta, 
w postaci słupków telemetrycznych do monitoringu przepływów, co umożliwi m.in. lokalizację 
awarii sieci wodociągowej, dostawa niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych 
i prawnych wraz z dostawą i wdrożeniem systemu zarządzania siecią. System powinien 
umożliwiać gromadzenie, przesyłanie i wizualizację podstawowych parametrów pracy sieci. Zakres 
robót obejmuje ponadto roboty ziemne związane z odtworzeniem nawierzchni i powierzchni 
nieutwardzonych terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do 
Zapytania - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
42961000-0 System sterowania i kontroli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71631440-6 Usługi monitorowania przepływu
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

kolneński

Gmina

Kolno
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Miejscowość

Kolno

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca powinien Posiadać odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia koniecznych do 
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże że: 
a)�w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co 
najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu w przedsiębiorstwach 
wodociągowo-kanalizacyjnych Systemu Informacji Przestrzennej GIS o wartości każdego z nich nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;
•�Poprzez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne Zamawiający rozumie przedsiębiorstwa, 
których przedmiotem działalności jest m.in. produkcja wody 
i odprowadzanie ścieków, działające w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) 
b)�w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na 
opomiarowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej obejmujące wykonanie co najmniej 10 stałych 
punktów pomiarowych na sieci.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże że 
dysponuje: 
a)�1 osobą pełniąca funkcję - Kierownika Projektu: posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 3 
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami informatycznymi która brała udział przy 
wdrażaniu co najmniej 2 Systemów Informacji Przestrzennej GIS, posiadającą ważnym certyfikatem 
PRINCE2 Practitioner lub równoważny.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 70 %
Roczna liczba wizyt serwisowo szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego – 15 %
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 15 %
Ze względu na ograniczenia ,,Bazy konkurencyjności" pełna treść Zapytania jest dostępna do pobrania ze 
strony Zamawiającego: www.puk-kolno.pl w zakładce Zamówienia.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-09 - data opublikowania

-> 2020-12-23 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


