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CZĘŚĆ I – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
DLA  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ 
 

 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na 

 

 

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi 
załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – 

Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach 

programu Czysty Dunajec – faza II”, planowanego do współfinansowania w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 

 

 

Postępowanie znak: ZP.POIS-6/16 

 
CPV:  71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71356200-0 – usługi pomocy technicznej 
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INFORMACJE WSTĘPNE 

Strony zaangażowane w Projekt 

1. Beneficjent Projektu: 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c 

33-170 Tuchów, Polska 

2. Siedziba JRP: 

Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa 

33-172 Siedliska 1, Polska 

3. Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa, Polska. 

4. Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa, Polska. 

5. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A 

02-673 Warszawa, Polska. 

6. Zamawiający: 

Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie Kontraktu. 

7. Partnerzy współfinansujący Projekt: 

Unia Europejska w ramach Programu Funduszu Spójności; 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 

8. Partnerzy współfinansujący Kontrakt: 

Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

1.1 Wykonaniu wniosku o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami w tym w szczególności studium 

wykonalności dla projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej rzeki Biała w ramach 

programu Czysty Dunajec – faza II” (zwany dalej „Projektem”), aplikującego w ramach Osi 

priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w konkursie Działania 2.3 

Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (KONKURS zamknięty nr POIiŚ.2.3/3/2016), dla 

projektów typu 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w 

aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Wniosek o dofinansowanie winien być 

wykonany wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z bieżącym Regulaminem i wytycznymi 

konkursu Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach (KONKURS zamknięty nr 
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POIiŚ.2.3/3/2016), aktualnymi na dzień wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Studium 

Wykonalności powinno zawierać w szczególności analizę kosztów i korzyści wraz z arkuszem 

kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny dla projektu pn.  "Uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”. 

 

1.2 Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych wraz z załącznikami i z uzyskaniem decyzji 

środowiskowych w tym: przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i raportów o oddziaływaniu na środowisko, 

oraz uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nieobjętych 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych 

do realizacji w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki 

Biała w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”, prowadzonych według formuły „zaprojektuj 

i wybuduj”. Program Funkcjonalno – Użytkowy winien być opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 ze zm.). 

 

W ramach prac związanych z opracowaniem PFU Wykonawca opracuje: 

1. Koncepcję planowanej infrastruktury stanowiącą załącznik do programu funkcjonalno- 

użytkowego. Koncepcję należy opracować na mapach zasadniczych do celów opiniodawczych w 

skali 1:1000 lub 1:500, które wykonawca pozyska na własny koszt. Część graficzna powinna 

przedstawiać przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach obiektów i 

urządzeń, w tym: studni kanalizacyjnych, przepompowni, hydroforni, wodomatów, zasuw, 

hydrantów itd.  Dla planowanych obiektów między innymi tj. pompownie ścieków, hydrofornie, 

wodomaty, obiekty na oczyszczalni ścieków oraz modernizowanych obiektów należy przedstawić 

koncepcję zagospodarowania terenu na mapach zasadniczych w skali 1:500, w tym planowane 

drogi dojazdowe, zjazdy z dróg publicznych, przyłącza mediów, ogrodzenie terenu. 

Część opisowa powinna zawierać: 

− opis stanu istniejącego infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze planowanej inwestycji, 

w tym opis stanu technicznego, niedoborów i potrzeb w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej, 

− obliczenia technologiczne i hydrauliczne dla planowanej infrastruktury, 

− dobór planowanych urządzeń, 

− opis planowanej infrastruktury, w tym między innymi: podstawowe wymiary obiektów, 

parametry techniczno-technologiczne urządzeń, materiały. 

− opis prowadzonych robót budowlanych, 

− obliczenie przewidywanej ilości wykorzystywanych surowców, materiałów i energii oraz 

powstających odpadów, 

− szacunkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, 

− wykaz planowanych obiektów i urządzeń, w tym między innymi: rurociągów, studni, 

armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nawierzchnie utwardzone, drogi 

dojazdowe itd. oraz  wykaz odtworzeń związanych z realizacją planowanej infrastruktury. 

− wytyczne do projektowania i budowy planowanej infrastruktury.  
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W opracowanej koncepcji dla przyjętego do realizacji zakresu rzeczowego należy opisać zasadności 

realizacji pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym zgodność zakresu z 

celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2. Dokumentację terenowo – prawną w tym: lokalizację planowanych do budowy i modernizacji 

obiektów liniowych i kubaturowych, na mapach ewidencyjnych wraz z wykazem właścicieli działek 

ewidencyjnych. Wykonawca pozyska na własny koszt niezbędne materiały z ewidencji gruntów. 

Wykonawca uzyska zgody właścicieli działek na wejście w teren celem budowy planowanej 

infrastruktury. Zgody będą uzyskiwane poprzez podpisanie przez właścicieli umów (zgodnie z 

załączonym wzorem) wraz z załącznikiem graficznym, na którym przedstawiona zostanie lokalizacja 

planowanej infrastruktury. 

3. Dokumentację geotechniczną w tym:  

− Opinię Geotechniczną,  

− Dokumentację badań podłoża gruntowego,  

− Projekt geotechniczny  

4. Inwentaryzację zieleni, 

5. Uzgodnienia, warunki, opinie właścicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działkach, 

przez które przebiega planowana inwestycja oraz w strefie oddziaływania planowanej inwestycji 

 i kolidującej z planowaną inwestycją oraz warunki przyłączenia obiektów do sieci, 

6. Wstępne uzgodnienia, warunki, opinie zarządców dróg, cieków, rowów melioracyjnych, terenów 

zamkniętych zlokalizowanych na działkach, przez które przebiega planowana inwestycja oraz w 

strefie oddziaływania planowanej inwestycji i kolidujących z planowaną inwestycją,  

7. Uzgodnienia i zalecenia konserwatora zabytków, jeżeli zajdzie taka konieczność oraz wszelkie inne 

uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 

8. Wykonawcza uzyska decyzje środowiskowe dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, 

realizowanego w ramach Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki 

Biała w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”. Dla każdego z Kontraktów oddzielnie 

Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz Raportem oceny 

oddziaływania na środowisko, jeżeli zajdzie taka konieczność. Dokumenty należy opracować z 

uwzględnieniem wpływu oraz odporności planowanej infrastruktury na zmiany klimatu i zjawiska 

klimatyczne z nimi związane, zgodnie z „Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem 

zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” 

9. Dla obszarów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wykonawcza 

przygotuje wnioski wraz z załącznikami i uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

 

1.3 Dla zadań prowadzonych według formuły „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie kompletnych  SIWZ 

i ogłoszeń na roboty budowlane, tj. ogłoszenie o zamówieniu, Instrukcja dla Wykonawców, Wzór 

umowy,  „opis przedmiotu zamówienia” w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z 

załącznikami i Warunkami wykonania i odbioru robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym.  SIWZ 

ma zostać opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.) 
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1.4 Opracowanie projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej, na podstawie uzgodnień z 

Zamawiającym, obowiązujących norm i przepisów oraz wytycznych producentów urządzeń 

instalacji fotowoltaicznych. 

 

1.5 Uzyskanie pozostałych decyzji wymaganych przez IW do prawidłowego przeprowadzenia 

inwestycji planowanych w ramach Projektu, które nie są objęte ustawą Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

 

1.6 Głównym celem wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim „Studium 

Wykonalności” będzie pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami 

programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości 

dotacji, a także określenie czy zadania możliwe są do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi 

wykonalności i trwałości efektów projektu. 

 

1.7 Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach 

programu Czysty Dunajec – faza II” został podzielony na Kontrakty w ramach których przewidziano 

do wykonania po kilka zadań inwestycyjnych. PROPOZYCJA ZAMWIAJĄCEGO co do przyszłego 

podziału przedstawia się następująco: 

 

Kontrakt I – Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w centrum 

miasta Tuchowa. 

Zadanie 1. Adaptacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z jej modernizacją. 

Zadanie 2. Budowa nowej kanalizacji wraz z przepięciami istniejących przyłączy. 

Zadanie 3. Modernizacja istniejącej sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy. 

Zadanie 4. Montaż urządzeń monitorujących przepływ ścieków sanitarnych w celu identyfikacji nielegalnych 

zrzutów wód deszczowych i eliminacji infiltracji wynikającej z awarii systemów kanalizacyjnych. 

 

Kontrakt II – Modernizacja istniejących magistrali wodociągowych oraz alternatywne zasilanie gm. 

Ryglice i gm. Tuchów wraz z zabudową systemu monitorującego przecieki. 

Zadanie 1. Wymiana magistrali od SUW Lubaszowa do węzła zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie. 

Zadanie 2. Wymiana magistrali od węzła zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie. 

Zadanie 3. Wymiana magistrali od węzła zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody „Garbek”. 

Zadanie 4. Połączenie rurociągiem rozdzielczym ul. Słonecznej i ul. Leśnej w Tuchowie. 

Zadanie 5. Wymiana istniejących magistrali od SUW Lubaszowa do szkoły podstawowej w Jodłówce 

Tuchowskiej. 

Zadanie 6. Zasilanie gm. Ryglice wraz z przebudową hydroforni „WITALIS”. 

Zadanie 7. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy w pozostałych miejscowościach 

gminy Tuchów: Siedliska,  Buchcice, Zabłędza + Piotrkowice. 

Zadanie 8. Zabudowa urządzeń monitorujących przepływ i jakość wody na sieciach magistralnych  

administrowanych przez SK „Dorzecze Białej” w celu identyfikacji awarii i strat wody. 

 

Kontrakt III – Zabudowa innowacyjnych urządzeń w oczyszczalni ścieków w Tuchowie oraz na obiektach 

administrowanych przez SK ”DB”. 

Zadanie 1. Ciąg technologiczny do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 

ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchowie.  

Zadanie 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spółkę Komunalną 
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„Dorzecze Białej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym oczyszczalni ścieków w Tuchowie. 

Zadanie 3. Budowa instalacji wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków surowych na oczyszczalni 

ścieków w Tuchowie. 

Zadanie 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spółkę Komunalną 

„Dorzecze Białej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa. 

Zadanie 5. Budowa pompowni ścieków i odcinka kanalizacji odprowadzającej ścieki z SUW Lubaszowa do 

istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do OŚ w Tuchowie. 

Zadanie 6. Doprowadzenie do SUW Lubaszowa sieci gazowej umożliwiającej ogrzewanie obiektu gazem 

ziemnym.  

 

Kontrakt IV – Zabudowa innowacyjnych urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach wraz z 

modernizacją i budową sieci kanalizacyjnych oraz budowa nowej sieci wodociągowej. 

Zadanie 1. Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i ul. Dziubana. 

Zadanie 2. Rozbudowa i modernizacja pompowni przy ul. Boczna poprzez zwiększenie przepustowości 

pompowni tj. dodanie dodatkowej pompy i wykonanie rurociągu tłocznego do samej oczyszczalni. 

Zadanie 3. Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej poprzez zwiększenie przepustowości pompowni tj. 

wymianę pomp i armatury.  

Zadanie 4. Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu przepływów na rurociągu grawitacyjnym w rejonie 

ulicy Parkowej w celu sterowania tłoczeniem w wypadku przepełnienia, zatkania rurociągu grawitacyjnego  

w rejonie ul. Parkowej. 

Zadanie 5. Zaprojektowanie i wykonanie rozdziału rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i 

ul. Ks. Wyrwy. 

Zadanie 6. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej w rejonie ul. Widok i Różanej w 

wyniku czego ścieki zostaną grawitacyjnie przekierowane w rejon ul. Krynickiej i dalej poprzez 

zmodernizowane pompownie przy ul. Bocznej i Krynickiej do oczyszczalni ścieków.   

Zadanie 7. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowości Jastrzębia 

i Kipszna.  

Zadanie 8. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Spacerowa i Spacerowej w Ciężkowicach. 

Zadanie 9. Budowa odcinka sieci wodociągowych w Bogoniowicach. 

Zadanie 10. Zaprojektować i  wybudować ciąg technologiczny do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczkę piasku na ciągu technologicznym oczyszczalni. 

Zadanie 11. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach  o 

wydajności zapewniającej zasilanie oczyszczalni. 

Zadanie 12. Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach. 

 

Kontrakt V – Zabudowa innowacyjnych urządzeń w oraz przebudowa kanalizacji 

Zadanie 1. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami i ze zwiększeniem średnicy na 

odcinku od szkoły w Ryglicach do pompowni głównej na terenie byłej oczyszczalni. 

Zadanie 2. Zabudowa urządzeń monitorujących przepływ i jakość wody na sieciach magistralnych  

administrowanych przez SK „Dorzecze Białej” na terenie gminy Ryglice w celu identyfikacji awarii i strat 

wody. 

Zadanie 3. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowościach gminy 

Ryglice.  

Zadanie 4. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowościach gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. 
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Projekt będzie realizowany przez Spółkę Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie. 

 

Wniosek o dofinansowanie ma zostać wykonany zgodnie ze „Wzorem wniosku o dofinansowanie wraz z 

instrukcją wypełnienia”, w obowiązującym Generatorze wniosków o dofinansowanie udostępnionym na 

stronie internetowej Instytucji Wdrażającej w  ramach  ogłoszonego  konkursu Działania 2.3 Gospodarka 

wodno – ściekowa w aglomeracjach, Infrastruktura i Środowisko (KONKURS zamknięty nr POIiŚ.2.3/3/2016) 

pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/ - Nabór dla działania 2.3. POIiŚ 2014-2020 oraz zgodnie ze 

szczegółowymi informacjami i instrukcjami do wypełnienia, dostępnymi na stronie internetowej IW pod 

adresem:  

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Części II – Opisie  

przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA.  

WNIOSEK MUSI ZOSTAĆ SKUTECZNIE ZŁOŻONY PRZEZ WYKONAWCĘ DO DNIA 28.02.2017R. 

DO NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 

(ADRES: ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, Polska). 

 

1.8 Zakres i warunki wykonania dokumentacji o której mowa w pkt1 SIWZ określają szczegółowo wzór 

umowy – stanowiący część III i opis przedmiotu zamówienia – stanowiący część II. 

 

 

2. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

 

3. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

 

 

4. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt.1 ppkt.1.1 - 1.4 SIWZ należy wykonać w terminie do 

31.01.2017 roku. Prace o których mowa w pkt.1 ppkt.1.5 SIWZ należy wykonać nie później jak do 31.12.2017 

roku przy czym, za termin rozpoczęcia p/w prac należy przyjąć datę zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego. 

W przypadku gdy IW nie oceni wniosku do końca III kwartału 2017 roku, Wykonawca przystąpi do prac 

o których mowa w pkt.1 ppkt.1.5 SIWZ na trzy (3) miesiące przez terminem zakończenia wykonywania 

całego zamówienia. 
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6. Ewentualne zastrzeżenia dopuszczone ustawą PZP 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o 

których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 

 

 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

7.1.  nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  

7.2. spełniają warunki, dotyczące:  

7.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie.  

7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 

tym zakresie. 

7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:   

1) wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  w sposób należyty co 

najmniej:  

a. dwie (2) usługi polegające na wykonaniu studiów wykonalności oraz wniosków o 

dofinansowanie wraz z załącznikami, dla inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej o wartości każdej inwestycji co najmniej 30 000 000 zł, przy czym 

przynajmniej jedno studium wykonalności obejmowało inwestycje w zakresie fotowoltaiki, 

b. dwie (2) usługi polegające na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości każdej 

inwestycji co najmniej 30 000 000 zł, przy czym przynajmniej jeden Program Funkcjonalno-

Użytkowy  został opracowany dla oczyszczalni ścieków i obejmował inwestycje w zakresie 

fotowoltaiki, 

c. jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu projektu koncepcyjnego elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy co najmniej 200 kW. 

 

2) Wykonawca wykaże, że osoby, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia muszą posiadać doświadczenie odpowiednie do funkcji jakie zostaną im 

powierzone tj.: 

a. Ekspert 1 – Koordynator projektu: co najmniej jedna osoba, która brała udział jako członek 

zespołu, w opracowaniu co najmniej jednego (1) Studium wykonalności wraz z załącznikami 

dla inwestycji finansowanej ze źródeł zewnętrznych oraz z zakresu gospodarki wodno – 

ściekowej polegającej między innymi na rozdziale sieci np. ogólnospławnej na kanalizację 

sanitarną i pozostałą wraz z przepięciami budynków. Powyższa inwestycja była zrealizowana 

w co najmniej 50% w drogach asfaltowych. 

b. Ekspert 2 – specjalista ds. technicznych: co najmniej jedna osoba, posiadająca 

doświadczenie jako członek zespołu w realizacji co najmniej dwóch (2) wniosków 

aplikacyjnych w ramach inwestycji finansowanej ze źródeł zewnętrznych oraz z zakresu 

gospodarki wodno – ściekowej o wartości każdej z nich co najmniej 50 000 000 PLN brutto. 

Dla powyższych inwestycji uzyskano dofinansowanie i zostały one w całości rozliczone. 

c. Ekspert 3 – specjalista ds. technicznych: co najmniej jedna osoba, posiadająca 

doświadczenie jako członek zespołu w realizacji co najmniej jednego (1) studium 



Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 

 

Postępowanie znak: ZP.POIS-6/16  str. 9 

 

wykonalności dla instalacji fotowoltaicznej dla projektów z zakresu gospodarki wodno – 

ściekowej z uwzględnieniem zasilania fotowoltaicznego. 

d. Ekspert 4 – specjalista ds. rozliczeń: co najmniej jedna osoba, która brała udział jako członek 

zespołu, w opracowaniu co najmniej jednego (1) Studium wykonalności wraz z analizą 

finansową dla inwestycji finansowanej ze źródeł zewnętrznych oraz z zakresu gospodarki 

wodno – ściekowej o wartości co najmniej 50 000 000 PLN brutto. Powyższa inwestycja 

została zakończona i w całości rozliczona. 

e. Ekspert 5 – specjalista ds. środowiskowych: co najmniej jedna osoba, która brała udział 

jako członek zespołu, w opracowaniu dokumentów do co najmniej dwóch (2) decyzji 

środowiskowych, z których każda była wydana dla obszaru objętego ochroną np. NATURA 

2000, parki krajobrazowe itp. Powyższe decyzje były wydane na podstawie opracowanego 

raportu OIŚ, przy którego sporządzaniu brała udział osoba wskazana na eksperta 5. 

 

7.3. 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.  

7.4. 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. 

7.5. 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 realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, 
że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz każdy z Wykonawców musi 
wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust 5 pkt 1 
ustawy PZP. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia 
Umowy cywilno – prawnej, regulującą ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze 
oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, 
opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu 
usługi. 

4. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) 
powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące 
Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 
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9. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość  wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

15.000,00 zł  [ słownie: piętnaście tysięcy złotych ] 

2. Forma  wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

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. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, 

gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji / poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji / poręczenia, 

e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji 

/ poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

3. Miejsce i sposób  wniesienia  wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na  rachunek bankowy 

Zamawiającego ………………………………….. 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w 

formie oryginału w siedzibie Zamawiającego na dzienniku podawczym lub załączyć oryginał do 

oferty.  

4. Termin  wniesienia  wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
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pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zwrot  wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 

6. Utrata wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, 

pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę: 

10.1. Składane wraz z ofertą: 

10.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 6 do SIWZ   

10.1.2. Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapisami w pkt 19.3.3 SIWZ 

10.1.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, 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 – załącznik nr 5 do SIWZ 

10.1.4. Potwierdzenie zapłaty wadium 

10.1.5. Oświadczenia : 

a. oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 

pkt 12-23 ustawy PZP – załącznik nr 2 do SIWZ, 

b. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SIWZ 

c. oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia 

informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty 

składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ).  

10.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 
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oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  której  

mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP tj: 

10.3.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

10.3.2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

10.3.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d. czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.3.4.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10.3.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 

1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile  są one 

aktualne. 

10.3.6. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podanie firm podwykonawców. 

 

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 

poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na 

adres przetargi@dorzeczebialej.pl  

W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

11.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z 

o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, Polska, telefon +48 146210562 

11.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: +48 146210564.  

11.4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres e-mail, na 

który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 

elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru 

lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie jak wyżej, 

zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować 

korespondencję. 

11.5. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

11.6.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor Biura 

Zarządzania Inwestycjami p. Agnieszka Gaj – tel. +48 146506204 wew. 155, fax +48 146210564.  

11.7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.8. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną. 
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11.9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej (www.bip.torun.pl) 

11.10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego. 

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację. 

 

 

12. Okres związania ofertą 

Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

 

13. Sposób przygotowania oferty 

13.1. Ofertę  składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 

pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W 

przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego 

pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

13.2. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się ich ponumerowane. 

13.3. Oświadczenia  dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  Pozostałe  dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

13.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 

13.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

13.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

13.7. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone. 

13.8. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie 

innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)  danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego 

postępowania.  

 

 

14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

14.1. Ofertę należy złożyć: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69 c, 

33-170 Tuchów, dziennik podawczy, Polska w nieprzekraczalnym terminie: 

 

Do dnia 21.10.2016r. do godz.  10:00 
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14.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, dziennik podawczy, 33-170 Tuchów, Polska 

Tel./fax.:  +48 14 6210562 

Oferta w postępowaniu na:  

 

„Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami 

oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 

projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 

Czysty Dunajec – faza II”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020” 

 

 

14.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

 

15. Wycofanie i zmiana ofert 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o 

wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę. Zwrot 

wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa, w 

miejsce dotychczasowej, nową ofertę. 

 

 

16. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana 

III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, sala konferencyjna, Polska, Tel./fax.:  +48 14 6210562 

 

W dniu 21.10.2016r. o godz.  10:15 

 

 

17. Tryb otwarcia ofert 

17.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

17.3. Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty oraz okresu trwania rękojmi. 

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

dotyczące:  

17.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

17.4.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

17.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.   

17.5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
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polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

18. Sposób obliczenia ceny oferty 

18.1. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

uwzględniającą podatek VAT i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

18.2. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku (jeśli tak – Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie 

złożenie oświadczenia oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

 

19. Kryteria oceny złożonych ofert i sposób oceny ofert 

19.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów 

wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu 

oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

19.2. Kryteria oceny złożonych ofert. 

19.2.1 cena oferty brutto – 60% P(1), 

19.2.2 organizacja realizacji przedmiotu zamówienia – 40% P(2) 

Zamawiający ustala okres rękojmi na 60 miesięcy. 

 
19.3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg następujących 

wzorów i punktacji: 

 

19.3.1 cena oferty brutto – 60% P(1), 
                                        

                                      najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 

P(1) cena oferty brutto = -------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 60% 

                                                   cena oferty badanej 

 

19.3.2 organizacja realizacji przedmiotu zamówienia – 40% P(2) 

 

W kryterium „Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia” ocena zostanie dokonana według 

następującego wzoru: 
     

P(2) organizacja realizacji przedmiotu zamówienia = CP(1) + CP(2) + CP(3) 

                  

Gdzie: 

CP(1) – suma punktów uzyskana przez badaną ofertę za podkryterium Eksperci kluczowi i personel pomocniczy 

CP(2) – suma punktów uzyskana przez badaną ofertę za podkryterium Harmonogram realizacji Projektu 

CP(3) – suma punktów uzyskana przez badaną ofertę za podkryterium Komunikacja ze stronami zaangażowanymi w 

Projekt 
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a. Punkty za kryterium „Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia” to suma punktów  

przyznanych na podstawie informacji zawartych w „Organizacji realizacji przedmiotu zamówienia” 

opracowanej przez Wykonawcę i złożonej wraz z ofertą. 

b. Sposób przyznawania punktów w ramach kryterium „Organizacja realizacji przedmiotu 

zamówienia”. Oferta zostanie oceniona na podstawie złożonej wraz z ofertą „Organizacji realizacji 

przedmiotu zamówienia” – oceniana będzie wg następujących wzorów i punktacji: 

 

CP1. Eksperci kluczowi i personel pomocniczy – czy Wykonawca przedstawił zespół ekspertów kluczowych 

i personel pomocniczy o kwalifikacjach umożliwiających na wysokim poziomie wykonanie przedmiotu 

zamówienia – Zamawiający przyzna 0 lub 20 %, 

CP2. Harmonogram realizacji Projektu – czy Wykonawca w przedstawionym wraz z ofertą harmonogramie 

wskazał osoby odpowiedzialne za każde z działań, w wyniku których powstanie odpowiednia dokumentacja 

po której złożeniu Zamawiającemu przyznane zostanie dofinansowania na realizację Projektu – 

Zamawiający przyzna 0 lub 10 %, 

CP3. Komunikacja ze stronami zaangażowanymi w Projekt – czy Wykonawca wskazał ile oraz z kim planuje 

prowadzić spotkania, konsultacje, rozmowy w wyniku których powstanie odpowiednia dokumentacja po 

której złożeniu Zamawiającemu przyznane zostanie dofinansowania na realizację Projektu – Zamawiający 

przyzna 0 lub 10 %, 

 

c. Szczegółowy sposób przyznania punktów: 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu preferencje Zamawiającego będzie punktem odniesienia przy 

ocenie pozostałych ofert w ramach danego podkryterium. 

 

− 40 % otrzyma oferta spełniająca w najwyższym stopniu preferencje Zamawiającego określone 

poniżej, 

− 0 pkt punktów otrzyma oferta spełniająca minimalne preferencje Zamawiającego. 

 

aa. Podkryterium Eksperci kluczowi i personel pomocniczy CP(1). 

Kryteria oceny złożonych ofert w podkryterium CP(1). 

− Eksperci kluczowi – 10% EK, 

− Personel pomocniczy – 10% PP 

 

W tej podkategorii zostają ustalone następujące podkryterium: 

A. Eksperci kluczowi – EK. W tym podkryterium Zamawiający będzie oceniał indywidualne 

doświadczenia kadry wskazanej na stanowiska głównych specjalistów. Za to podkryterium 

Zamawiający może przyznać maksymalnie 10 pkt. na które składają się: 

 

a. doświadczenie Eksperta 1 – 20 pkt PP(1) 

b. doświadczenie Eksperta 2 – 20 pkt PP(2) 

c. doświadczenie Eksperta 3 – 20 pkt PP(3) 

d. doświadczenie Eksperta 4 – 20 pkt PP(4) 

e. doświadczenie Eksperta 5 – 20 pkt PP(5) 
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� Ad. pkt A.a. SIWZ - doświadczenie Eksperta 1 – 20 pkt PP(1) 

 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zadania – usługi 

polegającej na opracowaniu co najmniej jednego (1) Studium wykonalności wraz z załącznikami dla 

inwestycji finansowanej ze źródeł zewnętrznych oraz z zakresu gospodarki wodno – ściekowej polegającej 

między innymi na rozdziale sieci np. ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i pozostałą wraz z przepięciami 

budynków. Powyższa inwestycja była zrealizowana w co najmniej 50% w drogach asfaltowych, według 

następującej punktacji: 

 

� Ekspert 1, który wykaże jedną usługę o charakterze j/w otrzyma……………………………. – 0 pkt., 

� Ekspert 1, który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma…………………….……….. – 10 pkt.,  

� Ekspert 1, który wykaże więcej jak dwie usługi o charakterze j/w otrzyma..........……. – 20 pkt. 

 

� Ad. pkt A.b. SIWZ - doświadczenie Eksperta 2 – 20 pkt PP(2) 

 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zadania – usługi 

polegającej na realizacji co najmniej dwóch (2) wniosków aplikacyjnych w ramach inwestycji finansowanej 

ze źródeł zewnętrznych oraz z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o wartości każdej z nich co najmniej 

50 000 000 PLN brutto. Dla powyższych inwestycji uzyskano dofinansowanie i zostały one w całości 

rozliczone, według następującej punktacji: 

 

� Ekspert 2, który wykaże dwie usługi o charakterze j/w i kwocie 50 000 000 PLN brutto każda 

otrzyma…………………………………………………………………………………………………………………… – 0 pkt., 

� Ekspert 2, który wykaże trzecią usługę o charakterze j/w i kwocie 50 000 000 – 100 000 000 PLN 

brutto otrzyma………………………………………………………………….……………………………………. – 10 pkt.,  

� Ekspert 2, który wykaże czwartą usługę o charakterze j/w i kwocie powyżej 100 000 000 PLN 

brutto otrzyma…………………………………..……………………………………………………..…………… – 20 pkt.,  

 

� Ad. pkt A.c. SIWZ - doświadczenie Eksperta 3 – 20 pkt PP(3) 

 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zadania – usługi 

polegającej na realizacji co najmniej jednego (1) studium wykonalności dla instalacji fotowoltaicznej dla 

projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej z uwzględnieniem zasilania fotowoltaicznego, według 

następującej punktacji: 

 

� Ekspert 3, który wykaże jedną usługą o charakterze j/w otrzyma……………………………. – 0 pkt., 

� Ekspert 3, który wykaże dwie usługi o charakterze j/w otrzyma………………….………….. – 10 pkt.,  

� Ekspert 3, który wykaże więcej jak dwie usługi o charakterze j/w otrzyma……………..… – 20 pkt. 

 

� Ad. pkt A.d. SIWZ - doświadczenie Eksperta 4 – 20 pkt PP(4) 

 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zadania – usługi 

polegającej opracowaniu co najmniej jednego (1) Studium wykonalności wraz z analizą finansową dla 

inwestycji finansowanej ze źródeł zewnętrznych oraz z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o wartości co 

najmniej 50 000 000 PLN brutto. Powyższa inwestycja została zakończona i w całości rozliczona, według 
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następującej punktacji: 

 

� Ekspert 4, który wykaże usługę o charakterze j/w i kwocie 50 000 000 PLN brutto 

otrzyma………………………………………………………………………………………………………………… – 0 pkt., 

� Ekspert 4, który wykaże drugą usługę o charakterze j/w i kwocie 50 000 000 – 100 000 000 PLN 

brutto otrzyma……………………………………………………………….……………………………………. – 10 pkt.,  

� Ekspert 4, który wykaże więcej jak dwie usługi o charakterze j/w i kwocie ponad 100 000 000 

PLN brutto otrzyma………………………………………………………………………………………………. – 20 pkt.,  

 

� Ad. pkt A.c. SIWZ - doświadczenie Eksperta 5 – 20 pkt PP(5) 

 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zadania – usługi 

polegającej na opracowaniu dokumentów do co najmniej dwóch (2) decyzji środowiskowych, z których 

każda była wydana dla obszaru objętego ochroną np. NATURA 2000, parki krajobrazowe itp. Powyższe 

decyzje były wydane na podstawie opracowanego raportu OIŚ, przy którego sporządzaniu brała udział osoba 

wskazana na eksperta 5, według następującej punktacji: 

 

� Ekspert 5, który wykaże dwie usługami o charakterze j/w otrzyma…………………..……… – 0 pkt., 

� Ekspert 5, który wykaże trzecią usługę o charakterze j/w otrzyma…………..………………. – 10 pkt.,  

� Ekspert 5, który wykaże więcej jak trzy usługi o charakterze j/w otrzyma………………… – 20 pkt.,  

 

Punktacja w podkategorii ad. A doświadczenie Ekspertów kluczowych wyznaczonych do realizacji 

zamówienia będzie liczona wg poniższego wzoru: 

 

EK = ( PP(1) + PP(2) + PP(3) + PP(4) + PP(5) ) x znaczenie podkryterium tj. 10% 

 

B. Personel pomocniczy – PP, za które podkryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 100 

pkt.: 

 

W tym kryterium będzie ocenione doświadczenie osób wskazanych na personel pomocniczy w 

specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i automatycznej, drogowej, ds. zieleni, 

prawnej i geodezyjnej.  

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie personelu pomocniczego, wskazanego przez Wykonawcę do 

realizacji zadania – usługi polegającej na opracowaniu co najmniej jednego (1) programu funkcjonalno – 

użytkowego, według następującej punktacji: 

 

� Personel pomocniczy, który nie wykaże usług o charakterze j/w otrzymają ……..… - 0 pkt. 

� Personel pomocniczy (każda z osób z osobna), który wykaże usługi o charakterze j/w otrzymają 

………………………………………………………………………………………………………………..…………… - 100 pkt. 

 

Punktacja w podkryterium ad. B doświadczenie personelu pomocniczego wyznaczonego do realizacji 

zamówienia będzie liczona wg poniższego wzoru: 

 

PP = ilość pkt. x znaczenie podkryterium tj. 10% 
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Zamawiający przyzna: 

- 100 pkt punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca wskazał ekspertów kluczowych i 

personel pomocniczy, które zgodnie z przyjętymi założeniami otrzymają najwyższą ilość punktów. W 

zakresie ekspertów kluczowych wykażą spełnianie maksymalnych kryteriów opisanych w pkt 19.3.2 ppkt 

aa.A. SIWZ, a w przypadku personelu pomocniczego, warunków o których mowa w pkt 19.3.2 ppkt aa.B. 

SIWZ . W przypadku personelu pomocniczego, Zamawiający przyzna maksymalna liczbę pkt tylko wówczas 

gdy Wykonawca wskaże w ofercie, że każda z osób skierowanych do zespołu personelu pomocniczego 

wykonała usługę o charakterze opisanym w pkt 19.3.2 ppkt aa.B. SIWZ.  

 

- 0 pkt punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca wskazał ekspertów kluczowych i 

personel pomocniczy, które potwierdzą spełnianie minimalnych warunków wskazanych przez 

Zamawiającego w SIWZ i zgodnie z przyjętym założeniem otrzymają najniższą ilość punktów. W zakresie 

ekspertów kluczowych wykażą spełnianie minimalnych warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 

7.2.3 ppkt 2) SIWZ, a w przypadku personelu pomocniczego o którym mowa w pkt 19.3.2 ppkt aa.B. SIWZ, 

wskaże jedynie osoby z imienia i nazwiska.  

 

Ilość pkt w podkryterium Eksperci kluczowi i personel pomocniczy – CP(1) będzie liczona wg wzoru: 

CP(1) = ( EK + PP ) 

 

bb. Podkryterium Harmonogram realizacji Projektu CP(2). 

Kryteria oceny złożonych ofert w podkryterium CP(2). 

− Harmonogram realizacji Projektu – 10%, 

 

Zamawiający przyzna: 

-100 pkt punktów w tym kryterium otrzyma oferta, wraz z którą Wykonawca przedstawi szczegółowy 

harmonogram realizacji Projektu z przypisaniem do każdego działania niezbędnego do osiągnięcia 

zamierzonego celu, osoby / zespołu osób. Dodatkowo harmonogram będzie uwzględniał wszystkie pkt 

krytyczne zadań, które maja największy wpływ na terminowe zrealizowanie zamówienia w szczególności 

uzyskanie decyzji środowiskowych czy zebranie zgód od właścicieli nieruchomości na których posesjach 

będzie prowadzona inwestycja w ramach Projektu. Dodatkowo harmonogram będzie zawierał w 

szczególności: 

- informację o spotkaniach ze stronami zaangażowanymi w Projekt,  

- elementy procesu w którym będą brali udział potencjalni podwykonawcy,  

- czas na przygotowanie niezbędnych wniosków, projektów, opracowań itp.,  

- „program naprawczy” dotyczący wydłużaniem się terminów na wydanie decyzji i/lub opinii,  

- „program naprawczy” dotyczący problemów z zbieraniem zgód na wejście w teren, 

- informacji przy każdym z ekspertów kluczowych o dostępności osób na obszarze objętym Projektem w 

ilości co najmniej 4 dni każda, 

- informacji przy każdej osobie z personelu pomocniczego o dostępności tej osoby na obszarze objętym 

Projektem w ilości co najmniej 2 dni każda, 

- inne niezbędne do właściwego wykonania zadania, których celem będzie opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej po której złożeniu Zamawiającemu przyznane zostanie dofinansowania na realizację Projektu. 

Uwaga. Aby uzyskać maksymalną ilość pkt w tym kryterium, Wykonawca musi ująć wszystkie powyższe 

zagadnienia w przedłożonej Organizacji realizacji przedmiotu zamówienia. 
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-0 pkt punktów w tym kryterium otrzyma oferta, wraz z którą Wykonawca przedstawi szczegółowy 

harmonogram realizacji Projektu tylko z przypisaniem do każdego działania niezbędnego do osiągnięcia 

zamierzonego celu, osoby / zespołu osób ekspertów kluczowych i pomocniczych. Dodatkowo harmonogram 

będzie zawierał w szczególności: 

- informacji przy każdym z ekspertów kluczowych o dostępności osób na obszarze objętym Projektem w 

ilości co najmniej 2 dni każda, 

- informacji przy każdej osobie z personelu pomocniczego o dostępności tej osoby na obszarze objętym 

Projektem w ilości co najmniej 1 dzień każda, 

- inne niezbędne do właściwego wykonania zadania, których celem będzie opracowanie dokumentacji 

aplikacyjnej po której złożeniu Zamawiającemu przyznane zostanie dofinansowania na realizację Projektu 

 

Ilość pkt w podkryterium Harmonogram realizacji Projektu będzie liczona wg wzoru: 

CP(2) = ilość pkt x znaczenie kryterium tj. 10% 

 

cc. Podkryterium komunikacja ze stronami zaangażowanymi w Projekt CP(3): 

Kryteria oceny złożonych ofert w podkryterium CP(3). 

− Komunikacja ze strona zaangażowanymi w Projekt – 10%, 

 

Zamawiający przyzna: 

-100 pkt punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponował formułę 

współpracy, która w ocenie Zamawiającego w stopniu dobrym gwarantuje: pewność, że Wykonawca będzie 

w stanie odpowiednio szybko reagować na potrzeby Zamawiającego, że częstotliwość organizacji spotkań 

roboczych ze stronami zaangażowanymi w Projekt oraz liczba członków zespołu Wykonawcy biorących 

udział w realizacji usługi jest dostosowana do stopnia jej złożoności. Wykonawca który wskaże w zakresie 

Komunikacji ze stronami zaangażowanymi w Projekt, w szczególności że: 

- planuje otworzyć biuro w którym w każdej nadarzającej się sytuacji kryzysowej będą osoby, upoważnione 

do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia niepowodzenia któregokolwiek z działań 

w szczególności opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych (błędy lub braki we wnioskach), brak zgód 

lub błędy w „zgodach”, itp. 

- osoby przydzielone do Projektu, bez względu na porę dnia będą mogły udać się w teren celem uzgodnienia 

z właścicielami nieruchomości zasad wejścia w teren, 

- lista osób wraz z podaniem nr kontaktowych za równo ze Swojej strony jak i osób które widzi że powinny 

znaleźć się w tym procesie, 

- innych istotnych zagadnień  

Uwaga. Aby uzyskać maksymalną ilość pkt w tym kryterium, Wykonawca musi ująć wszystkie powyższe 

zagadnienia w przedłożonej Organizacji realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

-0 pkt punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca wskazał jedynie listę osób wraz z 

podaniem nr kontaktowych za równo ze Swojej strony jak i osób które widzi że powinny znaleźć się w tym 

procesie. 

 

Ilość pkt w podkryterium komunikacja ze stronami zaangażowanymi w Projekt będzie liczona wg wzoru: 

CP(3) = ilość pkt x znaczenie kryterium tj. 10% 
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19.4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa badanej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze 
zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria: 

 

P = P(1) + P(2) 

 

Gdzie 

P - Ostateczna ocena punktowa badanej oferty 
P(1) - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena oferty brutto” (max 60%) 
P(2) - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Organizacja realizacji przedmiotu 

zamówienia" (max 40%) 
 

19.5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

19.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

 

20. Wybór oferty 

20.1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem lub 

drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty. 

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 1,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 

złożona tylko jedna oferta. 

 

 

21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

21.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

21.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

21.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

21.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

21.1.4. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.2. Zamawiający udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy na 

stronie internetowej. 
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22. Informacja o dokumentach składanych przez podpisaniem umowy: 

22.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

pisemnych oświadczeń (w formie oryginału) osób, których nazwiska zostały wskazane w 

formularzu ofertowym na potrzeby kryterium, o którym mowa w pkt 19.2 c)d) i e) SIWZ 

zawierających co najmniej nazwę (przedmiot) usługi wykonania studium wykonalności, branżę 

oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego praca została wykonana. 

22.2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp) – Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

23.1. Informacje ogólne 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na warunkach określonych przepisami art. 147 do 151 ustawy PZP 

oraz umowy. Zabezpieczenie ma w istocie zapewnić, że Wykonawca gwarantuje wykonania przedmiotu 

zamówienia, a nadto jego jakość oraz, że zobowiązuje się usunąć wszelkie wady, które ujawnią się w okresie 

gwarancji, a które to wady lub szkody Zamawiający uzna za wynikłe z działania lub zaniechania Wykonawcy 

zgodnie z dokumentami umownymi. 

23.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

23.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie.  

23.2.2.  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenie należytego 

wykonania, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy, w formie określonej w 

ofercie Wykonawcy. 

23.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

23.3.1. W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca zobowiązany jest w terminie co 

najmniej 5 dni przed podpisaniem umowy przedstawić Inwestorowi zaparafowany projekt 

gwarancji należytego wykonania umowy. 

23.3.2. Inwestor po otrzymaniu gwarancji może w każdym czasie zgłosić zastrzeżenia, co do treści 

lub formy. 

23.3.3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Inwestora w terminie 2 

dni od daty zastrzeżonej przez Inwestora, tak aby gwarancja należytego wykonania umowy 

najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miała treść i formę przewidzianą umową. 

23.3.4. Zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji lub poręczeń musi mieć formę 

bezwarunkową, nieodwołalną i musi być płatne na pierwsze żądanie z okresem ważności. 

23.3.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca płaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001 

 

23.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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23.4.1. 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie 

później niż w 30 – stym dniu po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu 

zamówienia. 

23.4.2. 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15– 

stym dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na pisemny wniosek 

Wykonawcy. 

23.5. Zwiększenie wartości wynagrodzenia 

23.5.1. Wykonawca zobowiązany jest do podwyższenia na własny koszt wartości udzielonego 

zabezpieczenia odpowiednio do wartości udzielonego wynagrodzenia. 

23.5.2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia pełnionej usługi, Wykonawca obowiązany 

jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o okres, o który 

przedłużony został termin obowiązywania Umowy. 

W pozostałym zakresie warunki zabezpieczenia wykonania, należytego wykonania umowy reguluje umowa. 

 

 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

− określenia warunków udziału w postępowaniu 

− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

− odrzucenia oferty odwołującego, 

− opisu przedmiotu zamówienia 

− wyboru najkorzystniejszej oferty 

24.2. Odwołanie powinno: 

− wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy, 

− zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

− określać żądanie oraz 

− wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący 

przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

24.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
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24.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji 

w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 

internetowej.  

24.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.5 i 24.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 

liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

24.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 

Zgłoszenie  

24.8. przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający 

lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż 

do czasu otwarcia rozprawy. 

24.9. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za 

pośrednictwem Prezesa KIO. 

24.10. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla 

pisma procesowego.  

24.11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 

 

 

25. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

 
Załączniki:  

Załącznik Nr 1 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 3 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 4 – wzór wykazu usług, 

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik Nr 6 – wzór Formularza Ofertowego 

 

Część II – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część III – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 


