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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie procedury 
otwartej na: 

 
„Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca 

w msc. Tuchów, gm. Tuchów na działkach nr 511, 603/5 
i inne’’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zapytaniu ofertowym oraz w Regulaminie udzielania zamówień, do którego dostęp można uzyskać za pośrednictwem 
strony Zamawiającego, 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. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 
2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z zm.), w związku z czym nie 
stosuje się przepisów tej ustawy.  
 
Znak postępowania – ZO/13/2021 
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

 
1. Dane Zamawiającego:  
Nazwa podmiotu: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska  
tel.: +48 14 6210562,  
adres e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl 
strona internetowa: www.dorzeczebialej.pl 
 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w trybie procedury otwartej w oparciu o 
Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Spółce Komunalnej „Dorzecze 
Białej” Sp. z o. o.  

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapytaniu ofertowym oraz 
w Regulaminie udzielania zamówień (do którego dostęp można uzyskać za 
pośrednictwem strony Zamawiającego), 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. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 
130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z zm.), w związku z czym nie stosuje 
się przepisów tej ustawy.  

 
Rozdział 2 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest  wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z wylotem fi 400 do rowu przydrożnego w km 0+283 w miejscowości Tuchów gmina 
Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie w oparciu o dokumentację 
projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego. 

     Całość należy wykonać z uwzględnieniem: 
1) Opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego.  
2) Wzoru umowy. 
3) Wymogów Prawa Polskiego i Unii Europejskiej. 
4) Wymogów  uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego  znak. 

KR.ZUZ.3.4210.227.2021.JD  z dnia 28.05.2021r. na wykonanie wylotu wód 
opadowych lub roztopowych do lewostronnego rowu przydrożnego drogi 
gminnej w km 0+283 na działce nr 511, w m. Tuchów. 

5) Geotechnicznych warunków posadowienia kanalizacji deszczowej. 
 

2. Zaprojektowano kanały grawitacyjne o średnicy Ø400 – Ø200mm o łącznej długości:  
 Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø400 L= 197,68m, 
 Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø250 L=21,89m, 
 Kanalizacja deszczowa PP SN8 Ø200 L=11,54m, 
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 Studnie kanalizacyjne DN1200- 4szt. 
 Studnie betonowe DN500  z wpustem ulicznym i osadnikiem- 6 szt. 

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym (część III) 
i STWiORB (część IV). 

 
3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1),  
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponad to wykonawca 
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w 
art. 14 ust. 5 RODO. 

4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane  
w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się 
wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez 
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
(zał. nr 7) 

UWAGA. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO treści oświadczenia (zał. nr 7) wykonawca nie składa. 

 

5. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):  
45000000-7 – Roboty budowlane 
45232130-2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 
 

6. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
7. Zamówienia dodatkowe 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego. 

  

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
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8. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
9. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
10. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
Rozdział 3 

Termin wykonania zamówienia  
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia  –  do 31 grudnia 2021r.  

Rozdział 4 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy:  

 
a) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: 

 
1) posiadają wiedzę i doświadczenie 

 
tj. wykażą, że w ostatnich pięciu latach przed dniem składania ofert w niniejszym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie: co najmniej dwóch (2) robót 
budowlanych obejmujących budowę kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej 
lub sanitarnej o średnicy co najmniej Ø 400 i długości co najmniej 150 m. 
 

Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany 
został ukończony w taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do niniejszej SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci wg wymagań zamawiającego, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (należy wskazać 
dane Zamawiającego wraz z nr tel. - wystawcy referencji), wzmianką o tym czy roboty 
referencyjne stanowią całość techniczno – użytkową, z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. 
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) 

 
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. Z dokumentu (np. 
zobowiązania) musi wynikać 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 podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej  
SIWZ. 
 

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi co najmniej 
następujące kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, tj.: 

 
dysponują kierownikiem budowy posiadającym: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 
16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578])  

 
Posiadane przez kierownika budowy/kierownika robót/inspektora nadzoru uprawnienia w 
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być 
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 
oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). 
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W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
SIWZ.  
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy) 

 
W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić 
również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z załącznikiem nr 9 
do SIWZ. 
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, oraz 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

 
Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawców podlegających wykluczeniu na   
podstawie przesłanek, o których mowa w § 15 ust. 1) – 11) oraz § 15 ust. 6 pkt 1) Regulaminu.  
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z 
powyższymi przepisami, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów 
wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w  tych przepisach.  
 
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 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. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) warunek określony w ust. 1 lit. b) niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy 
z Wykonawców samodzielnie; 

b) warunki określone w ust. 1 lit. a) zostaną spełnione, jeżeli spełnia je 
samodzielnie, chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie  

c) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie 
wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej 
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współpracę tych Wykonawców z której ma wynikać solidarna odpowiedzialność 
Wykonawców. 
 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 
przedłożone dokumenty w formule: spełnia/nie spełnia. 

 
Rozdział 5 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia opisanych w  § 15 ust. 1 
pkt 1)-11) Regulaminu. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 15 ust. 6 
pkt 1) Regulaminu, wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w 
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615). 

 
Rozdział 6  

Wykaz oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
oraz brak podstaw do wykluczenia 

 
1. Wykonawca żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
(załącznik nr 3 do SIWZ); 

2) Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik 
nr 4 do SIWZ);  
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o których mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Na potwierdzenie warunków o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, Wykonawca wraz z 
ofertą powinien przedłożyć: 
1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
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przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 
 

2) w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający 
nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

 
3) w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej –  

 
a) wykaz wykonanych robót określonych w rozdziale 4 ust. 1 lit. a) pkt 1) niniejszej 

SIWZ – sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 6 do SIWZ, 
spełniających wymagania określone w rozdziale 4 ust. 1 lit. a) pkt 1) niniejszej 
SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci wg wymagań 
zamawiającego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, (należy wskazać dane Zamawiającego wraz 
z nr tel., - wystawcy referencji), wzmianką o tym czy roboty referencyjne 
stanowią całość techniczno – użytkową, z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty.   

b) Wykaz osób określonych w rozdziale 4 ust. 1 lit. a) pkt 2)  niniejszej SIWZ – 
sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 8 do SIWZ, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 
wymagania określone w rozdziale 4 ust. 1 lit. a) pkt 2) niniejszej SIWZ wraz z 
informacjami na temat ich, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.    

 
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 
2.4.1 aktualnego odpisu 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. 

2.4.2 informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (załącznik nr 5); 

 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
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tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

5) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 
związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się 
wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
(załącznik nr 7). 
 

UWAGA. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO treści oświadczenia (zał. nr 7) wykonawca nie składa. 

 
3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

 
1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w SIWZ oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 

2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 1 i ust. 2, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem; 

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej kopii dokumentu. 
 

4. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) 
do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, 
upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub  dokumenty 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Dokumentem takim zazwyczaj jest odpis z właściwego rejestru. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  
1) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania       

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania 
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć 
do oferty.  

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że 
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym. 

12. Wykonawca załączy do oferty dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym, 
zawierające co najmniej: numer telefonu, faksu, dokładny adres do korespondencji 
oraz wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów. 

 

Rozdział 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 

1. Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie przekazywania 
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oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji, dopuszcza możliwość 
komunikowania się i wymiany informacji przez Wykonawców osobiście, przez posłańca 
lub za pośrednictwem:  

a.  operatora pocztowego,  
b.  faksu, na nr: 14 621 05 64, 
c.  poczty elektronicznej na adres: przetargi@dorzeczebialej.pl  

2. Wyłączna forma pisemna dotyczy składania ofert, zmiany ofert lub ich 
wycofania oraz oświadczeń woli co oznacza, że dopuszczalną formą złożenia 
oferty jest tylko jej złożenie w formie pisemnej na dzienniku podawczym 
Spółki osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data 
odbioru przesyłki).  

3. Jeżeli Wykonawca lub zamawiający przesyłają oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje – faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego Wykonawcy przekazują w dni powszednie, 
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie miał prawo udzielić 
wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże 
wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. 

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana 
specyfikacji udostępniona zostanie na stronie internetowej zamawiającego. 

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
W kwestii merytorycznej:  
Tomasz Bernal tel. 014 621 05 62 wew. 129, oraz 
W kwestii formalno-prawnej: Piotr Zając tel. 014 621 05 62 wew. 157 
Kontakt w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. 
 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości – 1 500,00zł (słownie: jeden 

tysiąc pięćset złotych 00/100). 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądza, 
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b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:  
 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 03 1130 1235 0031 5020 5620 0001 
 

Na przelewie winien znaleźć się opis: 
„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w msc. Tuchów’’ 
 
Potwierdzenie dokonanego przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 
 

5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 
Dokument należy przekazać przed upływem terminu składania ofert w formie papierowej 
opatrzony podpisem przez osobę/osoby umocowane. Dokument wadialny musi 
obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa 
§ 7 ust 13 Regulaminu. 

6. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie 
lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości 
wykonawców składających ofertę] pod takim jednak warunkiem, że tenże wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym 
pełnomocnikiem uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich 
współwykonawców.   

 
Rozdział 9 

Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni zgodnie z § 14 ust. 9 Regulaminu. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, może  zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni (§ 14 ust. 10 Regulaminu). 

4. Zamawiający, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 11 Regulaminu odrzuci ofertę Wykonawcy, 
który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 
Rozdział 10 

Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 
4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką biurową. 
6. Oferta powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną  

do parafowania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione  

w czytelny sposób parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do 
podpisywania oferty. 

8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie  
z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, 
oraz dołączone do oferty. 

9. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w § 6 ust. 4 Regulaminu oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia, o których mowa w zdaniu 1 są składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
Wszystkie dokumenty powinny być składane w j. polskim. 

10. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane 
przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od powyższego 
dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 
oryginałem” i poświadczone parafą z imienną pieczątką. 

11. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane 
te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą 
uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom 
razem z protokołem postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
niezbędnych dla oceny oferty w oparciu o kryteria wyboru ofert oraz podstawy 
wykluczenia Wykonawców. 

12. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, spełniające warunki 
Regulaminu, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom 
podanym w niniejszej SIWZ. 

13. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w 
niniejszej SIWZ. 
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14. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

15. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi 
być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie (na podstawie udzielonego Liderowi pełnomocnictwa). 

16. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: 
 

 
Spóła Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 

Dziennik podawczy 
 

Oferta w postępowaniu na: 
„Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w msc. Tuchów, gm. Tuchów na dz. 511, 

603/5 i inne.” 
 

 
Na kopercie należy umieścić również nazwę, dokładny adres i numery telefonów 
Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 
 

17. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” 
Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170 Tuchów, Polska, dziennik 
podawczy. 

18. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 
terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z 
dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny 
adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

21. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne 
skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

22. 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. 
 
 

23. Na ofertę składają się: 
 

1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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4) Wykaz wykonanych Robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 6 do SIWZ oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których 
mowa powyżej są dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 
oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składne. 

5) Jeżeli zachodzi przesłanka, zobowiązanie o udostępnieniu wiedzy i doświadczenia na 
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. 

6) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 7 do SIWZ).  

7) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.  

8) Jeżeli zachodzi przesłanka, zobowiązanie o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania 
zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. 

9) 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 – wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10) Potwierdzenie wniesienia wadium. 
11) Pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. 
12) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub 

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.  
 

Uwaga! Oświadczenie o grupie kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca dostarcza w terminie do trzech dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której 
mowa w rozdziale 11 ust. 8 SIWZ. 

 
Uwaga! Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem  § 16 ust. 1  
Regulaminu zostanie odrzucona (§ 17 ust. 1 Regulaminu). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem 
składania ofert. Przepisy Regulaminu nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Termin składania ofert upływa 20.08.2021 roku o godz. 10:00. 
2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego na dzienniku 

podawczym lub przesłać pocztą / kurierem na adres zamawiającego: Spółka 
Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C,  
33 – 170 Tuchów. 
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3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż 
wskazane w treści SIWZ. 

4. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 
terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową, czy kurierską. 

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 roku, o godz. 10:15, w siedzibie 
Zamawiającego, Oczyszczalnia Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33 – 170 Tuchów 
- sala konferencyjna (parter). 

6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: 

1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji podane w każdej z ofert; 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
(www.dorzeczebialej.pl) informacje dotyczące:  

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji; 

9. Wykonawca ma prawo wglądu do złożonych ofert, z wyłączeniem dokumentów 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia 
na zasadach określonych w  § 13 ust. 9 Regulaminu, jak również na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
Zgodnie z  § 13 ust. 9 Regulaminu - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki 
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 
oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

 
Rozdział 12 

Sposób obliczania ceny 
 
1.Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2.Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: 

1) Zakres robót budowlanych, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być 
zgodny z zakresem prac opisanym w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej, 

2) Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w projekcie budowlanym oraz w STWiORB. Jest 
ona ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności. Cena winna 
obejmować w szczególności:  

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) 
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wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą mi.in.,: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty 
dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia kontraktu oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty transportu, testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie, koszty 
utrzymania zaplecza budowy i ochrony, użytkowanie i naprawę całego sprzętu, 
urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie prac tymczasowych, badań 
zagęszczenia gruntu, koszty odtworzenia osnowy geodezyjnej, koszty 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty sporządzenia inwentaryzacji 
geodezyjnej, koszty ubezpieczenia kontraktu, koszty opłata z zajęcie pasa 
drogowego, koszty ewentualnych ekspertyz budynków wykonanych przez 
uprawnionych rzeczoznawców, 

 koszty odszkodowań w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na 
terenie posesji, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, a nie wyodrębnionych w Przedmiarze Robót, 
przeprowadzenia Prób Częściowych i Końcowych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz inne płatności, które 
nie zostały określone osobno w Przedmiarze, 

 oraz koszty wykonania wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla 
prawidłowego wykonania zamówienia.  
 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 

3) Wszystkie błędy ujawnione w OPZ Wykonawca powinien zgłosić przed terminem 
składania ofert, w okresie przewidzianym na składanie zapytań.  

4) Wykonawca winien w ofercie podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu 
zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia 
w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Jeżeli cena oferty netto/brutto podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie oferty 
netto/brutto podanej słownie, przyjmuje się odpowiednią wartość ceny podaną liczbą.   

6) 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. 
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Rozdział 13 
Opis kryteriów oceny ofert 

 
1.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: 
 

a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – 80%    
 

 Oferta najtańsza otrzyma 80 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 
 
Cn/Cb x 100 x 80% = ilość punktów 
 

gdzie: 
Cn – najniższa cena oferty brutto/przedmiotu zamówienia/ spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb  – cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ oferty badanej, 
100 – wskaźnik stały, 
80% – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ 
 

b) okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia – 20% 
  

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący 
przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia, a maksymalny 60 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi jakości należy zadeklarować 
w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu 
gwarancji z okresem rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia. 
 
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób: 

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 60 
miesięcy  i więcej otrzyma – 20 pkt  

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 48 
miesięcy otrzyma – 10 pkt  

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 36 
miesięcy otrzyma – 0 pkt  

 
Uwaga. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot 
zamówienia zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia krótszy niż 
minimalny, tj. 36 miesięcy, wówczas jego oferta – jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona 
na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. Z kolei jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi 
jakości obejmujący przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 miesiące, wówczas Zamawiający przyzna 
Wykonawcy maksymalną ilość punktów dla tego kryterium tj. 20 punktów, tak jak za 60 miesięczny 
okres gwarancji, a w umowie wskaże zaoferowany w ofercie termin gwarancji i rękojmi jakości. Przyjęcie 
w ofercie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi innego niż wskazał do wyboru Zamawiający, 
jeżeli okres ten będzie przekraczał 36 miesięcy, spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego przy ocenie 
oferty wykonawcy, że przypisana zostanie ofercie wartość punktów  odpowiadająca niższemu progowi 
punktowemu. 
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2.Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny 
ofertowej brutto przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi jakości obejmujący 
przedmiot zamówienia. Łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy jest 
równa sumie liczby punktów za kryterium cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia oraz 
za kryterium okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia.  

 
Rozdział 14 

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz zgodnie z § 18 ust. 
9 Regulaminu udostępni tą informację na swojej stronie internetowej. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym 
terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

4. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dostarczy Zamawiającemu  najpóźniej 
w dniu podpisania umowy: 

a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę 

/umowę konsorcjum, umowę spółki cywilnej/ w przypadku wspólnego 
ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia,  

c) pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje Pełnomocnik,  
 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów Zamawiający może traktować jako 
uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

 
5. Unieważnienie postępowania: 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, lub jego część 
jeżeli: 
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższać będzie 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

3) zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
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2. Zamawiający ma również prawo do unieważnienia postępowania w każdym 
przypadku, w każdym czasie i na każdym etapie postępowania, bez podania 
przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków pranych i finansowych zgodnie z § 19 
ust 4 Regulaminu. 

3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert 

 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu do składania ofert. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie, zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 
Rozdział 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  
 

Rozdział 16 
Gwarancja 

 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi jakości 
obejmującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem rozdziału 13 ust. 1 lit. b) SIWZ.  

 
Rozdział 17 

Istotne postanowienia umowne 
 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy 
z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 

2. Na podstawie § 21 Regulaminu, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy.  
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Szczegóły i 
procedura zmian zostanie określona w umowie. 

 
Rozdział 18 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych 
osobowych uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z 

siedzibą  
w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69 c, wpisana do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON: 852747825 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres  
e-mail iod@dorzeczebialej.pl  

3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
b. udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
c. konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO; 
d. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 

1 lit. c RODO; 
e. konieczności wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 
1 lit. f RODO; 

4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: 
a. procesorom w związku ze zleconymi przez Przetwarzającymi działaniami realizowanymi 

w imieniu Administratora Danych; 
b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 
c. kancelarii prawnej, której Zamawiający zleci np. pomoc w prowadzeniu postępowania; 
d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
e. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin Udzielania 
Zamówień i SIWZ   

5. Pani/Pana/Państwa dane  nie będą przekazywane do państwa nienależącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO) 
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),  
c. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),  
d. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
(zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO) 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Jeżeli Pan/Pani/Państwo chcą skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 
7 w/w dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 14621 05 62 lub pod adresem e-mail: 
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iod@dorzeczebialej.pl  
 nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa. 
10. Państwa  dane  nie   będą   przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany   w  tym  
również w formie profilowania. 

 
Rozdział 19 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów niniejszego postępowania przysługują uprawnienia określone 
w § 20 Regulaminu. 

 
Rozdział 20 
Załączniki 

 
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ:  
 
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

1. załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;  
2. załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
3. załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w § 15 ust. 1 

pkt 1-11 Regulaminu oraz  § 15 ust. 6 pkt 1 Regulaminu; 
4. załącznik nr 5 – wzór oświadczenia w zakresie powiązań kapitałowych;  
5. załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych; 
6. załącznik nr 7 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;  
7. załącznik nr 8 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego; 
8. załącznik nr 9 – zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 
 

Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z umową powierzenia 
przetwarzania danych osobowych 
Część III – Projekt budowlany 
 Część IV – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 


