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L.Dz./PRO-dzpz/2265/2020             Tarnów, 20.07.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na 
„Wymianę złoża filtracyjnego w pływalni PWSZ w Tarnowie” . 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). 
Rodzaj zamówienia: usługa. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana złoża filtracyjnego w pływalni PWSZ w Tarnowie: 
 
A. ZAKRES PRAC: 
1) Wyłączenie systemu filtracji i zabezpieczenie urządzeń na czas postoju (pneumatyka, 

falowniki itd.). 
2) Spuszczenie wody ze zbiorników filtracyjnych F1 i F2 (spuszczenie do kanału popłuczyn). 
3) Wyciągnięcie złoża z filtrów, wyniesienie i wsypanie do pojemnika na poziomie 0,00 

budynku od strony ul. Ks. Sitki (do pokonania schody z poziomu piwnicy). 
4) Utylizacja złoża usuniętego ze zbiorników jest po stronie (z uwzględnieniem wszystkich 

kosztów związanych z utylizacją) Wykonawcy. 
5) Czyszczenie zbiorników filtracyjnych (filtrów) i drenażu chemią czyszcząco–

dezynfekującą wraz z przepłukaniem czystą wodą. 
6) Sprawdzenie szczelności, drożności dysz filtracyjnych. 
7) Dostawa i zasypanie filtrów nowym złożem (zakupionym i dostarczonym przez 

Wykonawcę) zgodnie z wytycznymi producenta filtrów Captura. 
8) Wykonanie wstępnego namaczania złoża w dwóch filtrach. 
9) Po odpowiednim okresie namaczania wykonanie pierwszego płukania. 
10) Parametryzacja sterownika automatyki basenowej dla nowego złoża (przepływ/czasy 

płukania/limity itd.) oraz kalibracja wskazań czujników ciśnienia na filtrach (m.in. poziom 
w mm na sterowniku). 

11) Uruchomienie systemu filtracji i sprawdzenie szczelności filtrów. 
12) Wykonanie prób technologicznych płukania filtrów (w obecności przedstawiciela PWSZ 

w Tarnowie) uwzględniające prawidłowe ułożenie warstw złoża. 
 

B. GWARANCJA – min. 24 miesiące. 
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C. WARUNKI WYKONYWANIA PRACY: 
1) Zamawiający wymaga aby filtry zostały zasypane do maksymalnej wysokości zasypania po 

wykonaniu prób technologicznych. 
2) Przed zasypywaniem każdej warstwy przedstawiciel Zamawiającego pisemnie potwierdzi 

stan filtrów wraz z ułożeniem poszczególnych warstw.  
3) Do oferty należy załączyć atest higieniczny PZH na materiał filtracyjny, deklarację 

zgodności oraz analizę granulometryczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji przedstawionej dokumentacji. 

4) Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczony w big-bagach, czy innych opakowaniach, 
nowy materiał filtracyjny lub zapewnić od góry folię ochronną tak, aby wykluczyć 
możliwość wpływu na materiał filtracyjny czynników zewnętrznych. 

5) Należy zachować szczególną ostrożność przy zasypywaniu złoża aby nie uszkodzić dysz 
napowietrzających. Po usunięciu materiału filtracyjnego z filtrów Zamawiający wymaga 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej rurażu napowietrzającego. Za wszelkie 
uszkodzenia powstałe podczas wymiany odpowiada Wykonawca. 

6) Po uzupełnieniu materiału wsypowego w filtrach należy dokonać pierwszego płukania 
filtrów. Podczas pierwszego płukania usunięte zostaną drobne cząstki materiału 
wypłukanego. Po tym etapie materiał wypłukany należy uzupełnić do (pełnej wysokości 
roboczej filtrów) wysokości podanej w specyfikacji złoża - tabela nr 1. Zgodnie z 
wytycznymi producenta Captura. 

7) Ilość materiału filtracyjnego należy dobrać do objętości poszczególnych filtrów 
proporcjonalnie do danych zawartych w tabeli nr 1.  

8) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół 
przekazania niezbędnych  do wykonania zamówienia części pomieszczeń i urządzeń. 

9) Po wykonaniu prac Wykonawca sporządzi protokół odbioru w którym należy opisać proces 
wymiany złoża wraz z dokumentacją fotograficzną (w tym m.in. informacje o złożu, jego 
ilości). Protokół odbioru po akceptacji przez Zamawiającego należy przekazać w 2 egz. 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej. 

10) Zdjęcia zawarte w protokole mają w szczególności pokazywać stan filtra i drenażu, przed i 
po wymianie złoża. 

11) Budynek w którym umieszczony jest system technologii wody basenowej wraz z filtrami 
wyposażony jest w system wykrywania pożaru. Ponadnormatywne zadymienie, zapylenie 
może skutkować automatycznym wezwaniem PSP. W przypadku przyjazdu PSP z winy 
Wykonawcy, to Wykonawca odpowiada za koszty przyjazdu PSP. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania się do zasad PPOŻ obowiązujących w budynkach 
Zamawiającego. 

12) Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do zasypu złoża posiadali 
ważne książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne lub orzeczenie do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, prace związane z wymianą złoża należy wykonywać 
zdezynfekowanym sprzętem oraz w zdezynfekowanym obuwiu. Zamawiający ma prawo 
do przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w tym zakresie. 

13) Za zapewnienie odbioru usuniętego złoża i wszelkie koszty oraz formalności z tym 
związane odpowiada Wykonawca.  

14) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie wszystkich Kart Przekazania Odpadu 
wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
(BDO), sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi  w tym 
zakresie. 
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15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport odpadów do miejsca zbierania lub 
przetwarzania zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach oraz zgodnie z 
przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w szczególności wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz. 1742). Transport 
odpadów winien być prowadzony zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 
oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Za usunięcie wywóz i utylizację starego złoża, 
dostawę i zasypanie nowego złoża pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

Tabela nr 1: Opis filtrów 
Liczba filtrów Filtr 1 Filtr 2 

Typ Captura 
Powierzchnia 

filtracji 
2,1 m2 3,1 m2 

Wolumen 5170 L 7580 L 
Oznaczenie 11/PL-TA/883 11/PL-TA/884 

Wysokość złoża 1,2 m 1,2 m 
 

Tabela nr 2: Specyfikacja złoża 

Złoże Filtr 1 Filtr 2 Informacje z dokumentacji 

AquaLith DIN EN 12904 
0.8-1.2 

300 kg 500 kg 
Piasek filtracyjny o granulacji 

0,8 – 1,2 – 10cm 
AquaLith DIN EN 12904 

0.4-0.8 
 1600 kg 2500 kg 

Piasek filtracyjny o granulacji 
0,4 – 0,8 – 50cm 

Hydro – Antrahsit N1 H 
0.6-1.6 

1 300 L 1 900 L 
Koks z węgla brunatnego o 

granulacji 0,6-1,6mm – 60cm 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu tj.:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej: w zakresie doświadczenia: 
Warunek: posiadanie doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia: 
Wykonał w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi, polegające 
na wymianie złoża filtracyjnego w systemach filtracji wody basenowej.  Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje w/w warunek. Wykonawcy 
załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. 
referencje) – Wykonawca przedkłada wykaz usług według załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
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Uwaga: załączone przez Wykonawcę listy referencyjne, poświadczenia lub inne dokumenty 
powinny jednoznacznie potwierdzać należyte wykonanie usług. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Oferty nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków zostaną odrzucone i nie 
będą podlegały ocenie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków dokonana 
będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie powyższych warunków. 
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena 80 % 

2.  Termin realizacji 20% 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów:  

Nr i nazwa 

kryterium 
Wzór: 

Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 

- Cof -  cena podana w ofercie, 

- Wc – waga kryterium cena. 

Termin realizacji Liczba punktów = (Dmin/Dof)*100*Wd 

gdzie: 

- Dmin – najkrótszy czas realizacji spośród wszystkich ofert 

(liczba dni), 

- Dof - czas realizacji badanej oferty (liczba dni), 

- Wb – waga kryterium ceny. 

 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/2265/2020” należy przesłać do dnia 27.07.2020 roku do 
godz. 14.00 pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl (oferta składana w formie 
elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w 
formacie „pdf”). 

2. Oferta winna zawierać: 
a) cenę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 
b) wykaz usług stanowiący załącznik nr 2. 

3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu 

składania ofert. 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
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dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów. 

7. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie 
poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi 
były wykonywane. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 
tym finansowe od Zamawiającego. 

 
VIII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.  
3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 
wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle 
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 
 
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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 
4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: f_bilinski@pwsztar.edu.pl, lub adres 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro. 
- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z 
udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i 
prawidłowego wykonania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania 
danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia poniżej 30000 euro. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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 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 

(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); 

− 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 (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);  

− 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, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający: 

a) upubliczni na stronie internetowej: https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 

a) merytorycznym: mgr inż. Dominik Holik, tel. 14 63 10 710, email: 
d_holik@pwsztar.edu.pl 

b) formalnym: mgr Aneta Żurawska-Lany, tel. 14 63 16 612,  
e-mail: a_zurawska@pwsztar.edu.pl 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Wykaz usług. 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 
 


