
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Znak sprawy ZP - 2/21 Strona 1 

 
 

 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
 
Spółka Komunalna  „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów, Polska 
Tel:  +48 14 6210562 
Adres e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl  
www.dorzeczebialej.pl   
 

           

 
 

CZĘŚĆ I 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie procedury otwartej na 

 
 
 
 

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań 

inwestycyjnych na terenie gminy Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego 

 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe 
podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) 
oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość zamówienia jest niższa od 
kwoty 1 827 260,40 , tj. od równowartości kwoty 428 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 
2019 z zm.). W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Spółka Komunalna  „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zwana dalej SK „DB” 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów, Polska 
Adres e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl  
SIWZ została zamieszczona na stronie: www.dorzeczebialej.pl  
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie procedury otwartej.  
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: 
Regulamin, lub R.u.z., a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie 
(„zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w 
sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to 
jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, 
transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość 
zamówienia jest niższa od kwoty 1 827 260,40 , tj. od równowartości kwoty 428 000 euro 
określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w 
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 z zm.). W związku z tym na 
podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć 
ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. poz. 2019 z zm 
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych w gminie Ryglice. 
Poszczególne zadania projektowe obejmują:  
 
a) Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w msc. Wola Lubecka, kierunek Zalasowa, gm. Ryglice. 
Zakres: 2,6km (sieć) + 1,3km (przyłącza); 

b) Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 
msc. Kowalowa, przysiółek Pusta Górka, gm. Ryglice. 
Zakres: 1km (sieć) + 0,5km (przyłącza); 

c) Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami w msc. Kowalowa „Centrum”, gm. Ryglice. 
Zakres: 2,4km (sieć) + 1,4km (przyłącza); 

d) Opracowanie dokumentacja pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami w msc. Ryglice wzdłuż ul. Polnej i Witosa, gm. Ryglice. 
Zakres: 1,9km (sieć) + 0,9km (przyłącza); 

e) Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 
msc. Ryglice i Zalasowa, gm. Ryglice. 
Zakres: 4,2km (sieć) + 2km (przyłącza). 
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Uwaga. W zakres powyższych zadań wchodzi również zaprojektowanie obiektów sieciowych typu 
przepompownia ścieków sieciowa/przydomowa czy kontenerowa hydrofornia wody. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące obszaru na którym ma być projektowana sieć kanalizacyjna i 
wodociągowa przedstawia: 

 opracowanie graficzne obrazujące przebiegi sieci dla części I – załącznik nr1 do OPZ 
 opracowanie graficzne obrazujące przebiegi sieci dla części II – załącznik nr2 do OPZ 
 opracowanie graficzne obrazujące przebiegi sieci dla części III – załącznik nr3 do OPZ 
 opracowanie graficzne obrazujące przebiegi sieci dla części IV – załącznik nr4 do OPZ 
 opracowanie graficzne obrazujące przebiegi sieci dla części V – załącznik nr5 do OPZ 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w części III – opis przedmiotu zamówienia. 
 
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
 
 
4. Zamówienia częściowe 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
Z uwagi na pięć zamierzeń inwestycyjnych, Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pięć (5) 
części: 

Część I – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wola 
Lubecka, kierunek Zalasowa, gm. Ryglice”. Zakres orientacyjny: 2,6km (sieć) + 1,3km (przyłącza) 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (zwana w dalszej części – część I). 
Część II – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Kowalowa, 
przysiółek Pusta Górka, gm. Ryglice”. Zakres orientacyjny: 1km (sieć) + 0,5km (przyłącza); wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego (zwana w dalszej części – część II). 
Część III – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 
msc. Kowalowa „Centrum”, gm. Ryglice”. Zakres orientacyjny: 2,4km (sieć) + 1,4km (przyłącza), wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego (zwana w dalszej części – część III). 
Cześć IV – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
przetargowej dla zadania  pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 
msc. Ryglice wzdłuż ul. Polnej i Witosa, gm. Ryglice”. Zakres orientacyjny: 1,9km (sieć) + 0,9km 
(przyłącza), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (zwana w dalszej części – cześć IV). 
Cześć V – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Ryglice i 
Zalasowa, gm. Ryglice”. Zakres orientacyjny: 4,2km (sieć) + 2km (przyłącza), wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego (zwana w dalszej części – część V). 

 
UWAGA. Na każdą z części zostanie zawarta odrębna umowa.  

 
 

5. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (powtórzenie podobnych 
usług polegające na rozszerzeniu zakresu przedmiotowego ujętego w opisie przedmiotu zamówienia) 
w ramach każdej z części, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 Regulaminu , w wysokości do 20%.  
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6. Oferta wariantowa i umowa ramowa 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

 
 

7. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części oddzielnie –  do 14 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany wraz z zgłoszeniem prac 
projektowych do odbioru jeżeli w toku prac odbiorowych zostanie potwierdzone, że umowa została 
przez Wykonawcę zrealizowana należycie i  w pełnym zakresie. Zgłoszenie do odbioru prac 
projektowych obejmuje również i przedłożenie prawomocnej, ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę. 
Okres rękojmi i gwarancji będzie trwał 36 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych 
na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych. 
 
Uwaga. Wykonawca w sytuacji ujawnienia się błędów projektowych przed rozpoczęciem robót 
budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej usunie ujawnione błędy na 
warunkach wynikających z udzielonej rękojmi i gwarancji. 

 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. 

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie należycie wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 

a. przy ubieganiu się o zamówienie na część I: 
 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 

rozbudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę ; 

b. przy ubieganiu się o zamówienie na część II: 
 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 

rozbudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę; 

c. przy ubieganiu się o zamówienie na cześć III:  
 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 

rozbudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia budowę  

oraz 
 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 2 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę; 

d. przy ubieganiu się o zamówienie na część IV:  
 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 

rozbudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę  

oraz 
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 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę; 

e. przy ubieganiu się o zamówienie na cześć V:  
 co najmniej jednej (1) usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub 

rozbudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 4 km wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę.  

 
Uwaga. Wykonawca, który złożył ofertę na wszystkie bądź niektóre części postępowania nie może 
powołać się tylko na jedną pracę referencyjną, która spełnia warunek długości sieci dla każdej części 
w ramach, której złożył ofertę chyba że praca referencyjna obejmuje sieć o długości będącej sumą 
długości sieci dla każdej części na którą Wykonawca złożył ofertę.  
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i 
doświadczenie):  wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1a i/lub 4.1b i/lub 4.1c i/lub 4.1d i/lub 4.1e do niniejszej SIWZ 
(stosownie do części na którą składana jest oferta) oraz dowody dotyczące wymienionych tam prac, 
wskazujące, że prace te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i 
doświadczeniu, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dokumenty 
potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem do realizacji zamówienia 
objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania wykonawców dysponujących wiedzą 
i doświadczeniem w Załączniku nr 4.1 do oddania tych zasobów Wykonawcy do dyspozycji na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do 
SIWZ. 

 
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi co najmniej 

następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie. 
 
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 
2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-11 Regulaminu   

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu 
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest 
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) każdy z warunków określonych w pkt 8.1 SIWZ winien spełnić co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, 
2) warunek określony w pkt 8.3, 9.3. – 9.4 SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców 

samodzielnie. 
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9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 
na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1-11 Regulaminu  

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 
Regulaminu, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie, o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
określonych w  § 6 ust. 1 Regulaminu , według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej 
Wykonawców oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców – jeśli każdy 
z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim 
przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby 
reprezentujące wszystkich Wykonawców). 

2) pozostałe załączniki i dokumenty o których mowa w pkt 8.1 SIWZ (W przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców załączniki 
i dokumenty towarzyszące mogą być złożone przez każdego z Wykonawców – jeśli każdy 
z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo mogą być złożone wspólnie, lecz w takim 
przypadku dokumenty muszą być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby 
reprezentujące wszystkich Wykonawców), 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1-11 
Regulaminu , należy przedłożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sporządzone wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);  

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej "ustawą", 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, 
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 
karę aresztu, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 
wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jej złożeniem; 
 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich); 
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4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów posiadających uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, a które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłożył także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w § 3 ust. 1 – 3 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w Sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane z dnia z dnia 19 
lutego 2013 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy 
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, polega na 
zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda przedłożenia umowy/porozumienia zawartej pomiędzy Wykonawcą, a tym 
podmiotem wskazującą na zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposobu 
wykorzystania zasobów tego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, a także zakresu i okresu 
udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lud administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 9.6. SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym alby organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
Dokument, o którym mowa powyżej, zastępujący dokumenty wymienione w pkt 9.5.1) a) i c) oraz 
pkt 9.6.2) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli zastępuje dokument o którym mowa w pkt 9.6.1) b) SIWZ powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs opublikowany przez 
NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu , 
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 9.3-9.6 SIWZ. 
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9. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy , którzy należąc do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty, muszą 
wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia .W tym celu wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności o tej samej grupy kapitałowej, co inni 
wykonawcy, którzy złożyli oferty w toku postepowania.  

10. Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego 
przedsiębiorcę; 
Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Prawo 
przedsiębiorców, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, 
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13, 
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
3. przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu 
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z 
innymi osobami, 
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 
g) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
h) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
i) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
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10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 

Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać 
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z wykonawcami 

1. Oferta wraz z załącznikami  musi być złożona na piśmie osobiście lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego, kuriera liczy się data i godzina wpływu oferty do Spółki.  

2. W dalszym toku postepowania wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem – 14 6210564 lub drogą elektroniczną – przetargi@dorzeczebialej.pl , każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Za wniesione w terminie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. uznaje się jeżeli 
wpłynęły one do Zamawiającego w godzinach od 7.00-15.00. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
p. Piotr Zając +48 146506204 wew. 156 w części formalno – prawnej;  

 
 

12. Wymagania dotyczące wadium  
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

a) przy składaniu oferty na Część I – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) 
b) przy składaniu oferty na Część II – 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) 
c) przy składaniu oferty na Część III – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)  
d) przy składaniu oferty na Część IV – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)  
e) przy składaniu oferty na Część V – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100)  

 
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. 2007 nr 42, poz. 275). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczeń lub gwarancji, powinny 
być one sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, zostać złożone w oryginale i 
obejmować cały okres związania ofertą 

3.  Miejsce i sposób wniesienia wadium: 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: 
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Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001 
 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony 
tytuł: 
 
Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i 
przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego – część I i/lub cześć II i/lub cześć III i/lub cześć IV i/lub cześć V. 
 

2) W przypadku wadium wnoszonego w innych formach, o których mowa w pkt. 12.2.1)b)-e) 
SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego 
dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w 
siedzibie Zamawiającego w sekretariacie,  a do oferty dołączyć kopię przedmiotowego 
dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się 
złożenie oryginału dokumentu w osobnej kopercie wraz z ofertą. 

4. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  

5. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 7 ust. 8 Regulaminu . 

6. Utrata wadium. 
1) 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) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w § 13 i § 14 

Regulaminu, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie § 17 ust 1 pkt 12 Regulaminu 
 
 
13. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 
14. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w jednym egzemplarzu. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski składany jest wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

5. Zamawiający wymaga aby oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 

6. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 
lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Jeżeli osoba bądź osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub czytelnej kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są 
poświadczane przez Wykonawcę. 

9. Zaleca się, aby każda strona zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę jak również wszelkie poprawki w treści oferty, w szczególności każde przekreślenie, 
przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie,  itp. były parafowane przez Wykonawcę. 

10. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się aby 
w treści oferty Wykonawca umieścił informację o ilości stron oferty.  

11. Jeżeli niektóre informacje w ofercie według Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie zastrzec 
w ofercie, które informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
Informacje te muszą być opatrzone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” oraz zaleca się aby były one trwale oddzielnie spięte. Wg 
powyższego artykułu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art.  222 ust. 5 ustawy Pzp. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zawiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować 

będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

15. Na ofertę składają się: 
1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b 

i/lub 1c i/lub 1d i/lub 1e do SIWZ (stosownie do części na którą składana jest oferta), 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w§ 6 ust. 1 Regulaminu , sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ, 

3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-11 Regulaminu , sporządzony 
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 

4) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.1a 
i/lub 4.1b i/lub 4.1c i/lub 4.1d i/lub 4.1e do SIWZ (stosownie do części na którą składana jest 
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oferta) oraz dowody dotyczące najważniejszych prac, określających, czy usługi te zostały 
wykonane w sposób należyty. Dowodami o których mowa powyżej są np. referencje. 

5) Jeżeli zachodzi przesłanka zobowiązanie o udostępnieniu wiedzy i doświadczenia na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.2 do SIWZ. 

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie jak wyżej wskazanym. 
8) Potwierdzenie wpłaty wadium. 
9) Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 9 niniejszej SIWZ. 
10) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub 

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.  
 
 

15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ  
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej, w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4. Zapytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na adres: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 
Polska, faks: +48 146210562, e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl  

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką 
informację na własnej stronie internetowej. 

 
 
16. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółki Komunalnej „Dorzecze 

Białej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 05.05.2021 do godz. 10:00 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy zaadresowane na Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III 
Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, sekretariat oraz opisane:  
 
 
nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C 
sekretariat 
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Oferta w postępowaniu na: Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy 
Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

 
“Nie otwierać przed dniem 05.05.2021r., do godz. 10:10” 

 
 
3. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert. 
3) Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt 16.2 SIWZ oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA” / „WYCOFANIE OFERTY”. 
4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
4. W przypadku złożenie oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 

złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
 
17. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” 

Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, sala narad  w dniu 05.05.2021r. o godzinie 
10:10  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z 
otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

 
 
18. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednego Formularza Oferty. 
3. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę VAT obowiązującą w dniu składania ofert. W trakcie 

realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym 
prawem. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki podatku VAT, kwota 
wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do umowy. 

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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5. Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę 
należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, podatku VAT wg stawki 
obowiązującej w dniu składani ofert  

6. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ, tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
8. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 
 
 
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Oferty na część I, II, III, IV, V zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium 

najniższej ceny za realizację prac projektowych oraz za jeden pobyt na budowie w ramach nadzoru 
autorskiego dla danej części. 

 
Lp. Kryterium 1 Waga 

1. Cena (C) brutto za realizację przedmiotu zamówienia (prace projektowe) dla danej części 90 pkt 

 
Sposób oceny oferty: 
Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu: 
 
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia prace projektowe – waga 90 pkt 
 

C(cena) = 
Najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych  

ofert dla danej części x 90 
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia ocenianej oferty dla danej części 

 
Lp. Kryterium 2 Waga 

1. 
Cena (C) brutto za jednej pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego  

dla danej części 
10 pkt 

 
Sposób oceny oferty: 
Drugim (2) kryterium jest – Cena brutto za jeden pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego 
– waga 10 pkt 
 
Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu: 
 

C(c.nadzór.) = 

Najniższa cena brutto za jednej pobyt na budowie w ramach nadzoru  
autorskiego spośród złożonych ofert dla danej części x 10 Cena brutto za jednej pobyt na budowie w ramach nadzoru  

autorskiego ocenianej oferty dla danej części 
 
 

3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
liczbę zsumowanych punktów z każdego kryterium wg wzoru: 

 
C = C(cena) + C(c.nadzór)  
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4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
 
20. Oferta z rażąco niską ceną 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia 
 
 
21. Udzielenie zamówienia 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Regulaminie udzielania zamówień oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniana 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w § 18 ust. 9 Regulaminu , na własnej stronie internetowej (www.dorzeczebialej.pl) oraz w 
swojej siedzibie na “Tablicy ogłoszeń”. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów 
o których mowa powyżej w pkt 21.4. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia, o których mowa w  § 19 Regulaminu. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w § 19 
Regulaminu.   

 
 
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać  dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, dla określenia warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio art. 117 ustawy Pzp ( § 6 ust. 8 Regulaminu) – Zamawiający przed podpisaniem 
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umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 
 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

2. Ubezpieczenie OC 
Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej na kwotę co najmniej wartości umowy brutto na każdą część oddzielnie. 
Zamawiający  po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, może w każdym czasie 
zgłosić zastrzeżenia do jego treści. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania 
Inwestora w terminie do 2 dni od daty zastrzeżonej przez Inwestora tak, aby polisa lub inny dokument 
ubezpieczenia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy miała treść i formę przewidzianą 
niniejszą umową. 
W pozostałym zakresie warunki ubezpieczenia reguluje umowa.  
Uwaga. W przypadku gdy jeden Wykonawca uzyska zamówienie na więcej niż jedna część, winien 
on złożyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na co najmniej sumę kwot z tych części. 

 
 

24. Istotne postanowienia umowy 
1. Zgodnie z § 21 Regulaminu umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej; 
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 
e) jest zawarta na okres wskazany w jej treści 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie 
przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
zobowiązany jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie 
takich zobowiązań. 

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w treści umowy wskazane w części 
II. 

5. Na każdą z części zostanie zawarta odrębna umowa. 
 
 

25. Wykluczenie wykonawcy z postępowania 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w § 15 
Regulaminu.  
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26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
 

27. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może pomieść szkodę w wyniku naruszeń. Dokonanych przez 
Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Rewgulaminie § 20. 

 
Załączniki do SIWZ: 
 

Nazwa Załącznika 
Załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 

1c i/lub 1d i/lub 1e 
Wzór Formularza Ofertowego  
(stosownie do części na którą składana jest oferta) 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania  

Załącznik nr 4.1a i/lub 4.1b 
i/lub 4.1c i/lub 4.1d i/lub 

4.1d 

Wzór wykazu wykonanych usług  
(stosownie do części na którą składana jest oferta)  

Załącznik nr 4.2 Wzór zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia  
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