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Rozdział 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 14 621 05 62 
adres e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl  
 

Rozdział 2 
Adres strony internetowej Zamawiającego 

 
Strona internetowa Zamawiającego: www.dorzeczebialej.pl 
(w/w adres jest adresem strony internetowej, na której udostępniane będą wszelkie dokumenty, w 
tym zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia) 
 

Rozdział 3 
Tryb udzielania zamówienia 

 
Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o. o. z/s w Tuchowie - 
https://www.dorzeczebialej.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-udzielania-zamowien-
od-2021.pdf. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami procedury otwartej.  
 

Rozdział 4 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody 

zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek) kompatybilnych z 
posiadanym przez Zamawiającego systemem. 
 
1.1 Wszystkie zainstalowane wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu zostaną 

skonfigurowane poprzez wpięcie ich w jeden, zbiorczy system posiadany przez 
Zamawiającego. 
System będący w posiadaniu Zamawiającego umożliwia zdalny odczyt wodomierzy np. z 
poruszającego się samochodu. Do importu i eksportu danych należy używać standardowy 
interfejs wymiany danych xlsx. 
 

1.2 Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi 
przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz 
oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki. 
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1.3 Ilości i rodzaj wodomierzy: 
 

Średnica 
nominalna 
wodomierza 

Długość 
zabudowy 

Gwint 
króćca 
wodomierza 

    Q3 
    Ilość 
wodomierzy 

Rodzaj 
wodomierza 

mm mm cale m3/h szt. opis 
15 110 G ¾ 2,5 100 jednostrumieniowy 
20 130 G 1 4,0 400 jednostrumieniowy 
15 110 G ¾ 2,5 300 objętościowy 
20 130 G 1 4,0 1200 objętościowy 
25 260 G 1 1/4 6,3 5 objętościowy 
32 260 G 1 1/2 10,0 5 objętościowy 
40 300 G 2 16,0 5 objętościowy 
 

Uwaga! 
Szacunkowa ilość zamawianych wodomierzy i nakładek jest ustalona na podstawie „zużycia” w roku 
2021 oraz 2022 i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku 
nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu niepobrania 
przewidywanej ilości wodomierzy i nakładek - Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane 
ilości. 

 
1.4 Ilość nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy: 2000 szt. 

 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2.1  Wodomierze 
 

a) dostarczone w ramach zamówienia wodomierze: 

 jednostrumieniowe 

 objętościowe 

 powinny charakteryzować się co najmniej takimi parametrami: 
 

wodomierz jednostrumieniowy,  do zimnej wody, DN 15mm, Q3=2,5 m³/h, klasa wg MID 
min. R120-H/60-V , długość zabudowy 110mm, posiadający gwint króćców wodomierza 
G¾”,  wyposażony w liczydło hermetyczne 

wodomierz jednostrumieniowy,  do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0 m³/h, klasa wg MID 
min. R120-H/60-V długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G1”, 
wyposażony w liczydło hermetyczne 

wodomierz objętościowy,  do zimnej wody, DN 15mm, Q3=2,5 m³/h, klasa wg MID min. 
R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 110mm, posiadający gwint króćców 
wodomierza G¾”, posiadający próg rozruchu min. 0,5 l/h,  wyposażony w liczydło 
hermetyczne 
wodomierz objętościowy,  do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0 m³/h, klasa wg MID min. 
R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców 
wodomierza G1”, posiadający próg rozruchu min. 0,7 l/h wyposażony w liczydło 
hermetyczne 
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wodomierz objętościowy,  do zimnej wody, DN 25mm,  Q3=6.3 m³/h, klasa wg MID R160 w 
każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców 
wodomierza  1 1/4”, liczydło w klasie IP 68 

wodomierz objętościowy,  do zimnej wody,  DN 32mm, Q3=10,0m³/h, klasa wg MID R160 
w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców 
wodomierza 1 1/2”, liczydło w klasie IP 68 

wodomierz objętościowy,  do zimnej wody, DN 40mm,  Q3=16,0m³/h, klasa wg MID R160 
w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców 
wodomierza 2”, liczydło w klasie IP 68 

 
b) Cechy wodomierzy: 

 
1) wodomierze przystosowane do zamontowania w trakcie eksploatacji modułów radiowych 

do systemu odczytu jednokierunkowego przez bezpośredni montaż modułu radiowego na 
liczydle wodomierza, 

2) zabezpieczenie przed ściskaniem wodomierza (zapadka w liczydle informująca o ściskaniu lub 
liczydło szklano metalowe), 

3) plombowanie wodomierza obudową liczydła, bez plomb ołowianych, 
4) napisy na obudowie liczydła naniesione trwale laserem, 
5) cechy legalizacyjne znajdują się na obudowie wodomierza, 
6) zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego, 
7) ciśnienie robocze 1,6 MPa, 
8) magnetyczna transmisja pozwalająca na oddzielenie liczydła od części hydraulicznej, 
9) Certyfikat Systemu Jakości , 
10) aktualne zatwierdzenie typu, 
11) dostarczone wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną (rok dostawy), 
12) podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE i deklarację 

zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE języku polskim lub przetłumaczone na język 
polski . Wodomierze takie spełniają wymagania Dyrektywy MID, 

13) muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w 
sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu 
sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513 z późniejszymi zmianami), 

14) muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy 
wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną 
i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową, 

15) korpusy wodomierzy winny być wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej bądź żeliwa (nie mogą 
być wykonane z tworzywa sztucznego), 

16) producent wodomierzy zapewnia po 5 latach odpłatną regenerację wodomierzy (regeneracja 
polega na wyczyszczeniu i wytrawieniu korpusu oraz wymianie komory pomiarowej oraz 
liczydła na nowe), 

 
2.2 Moduły radiowe (nadajnik radiowy) 

Moduły radiowe, które muszą współdziałać z dostarczonymi wodomierzami, powinny 
charakteryzować się co najmniej takimi parametrami jak: 

oprócz wskazań poboru wody posiadają dodatkowe funkcje j/n: 
1) indeks rzeczywisty (stan wodomierza w chwili odczytu), 
2) indeks historyczny (stan wodomierza na zaprogramowaną datę odczytu, np. ostatni dzień 

poprzedniego miesiąca), 
3) datę i godzinę odczytu z minutami, 
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4) czas działania baterii, 
5) wykrywanie wycieków, 
6) alarm zatrzymania wodomierza, 
7) alarm naruszenia mechanicznego, 
8) alarm cofania wody, 
9) alarm nadmiernego przepływu, 
10) alarm za niskiego przepływu, 
11) pamięć modułu powinna pozwolić na zapis min. 6 miesięcy historii. Dostęp do pamięci 

modułu oraz jego programowanie powinno być możliwe za pośrednictwem głowicy 
optycznej oraz oprogramowania instalowanego na komputerze lub tablecie z systemem 
Windows, 

12) kompaktowe moduły radiowe muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio 
na wodomierzu (bez użycia przewodów, na miejscu zainstalowania wodomierza, bez 
naruszania jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy 
stałe takich jak nadajniki kontaktronowe.  

13) moduły radiowe muszą być przystosowane do bezpośredniego zamontowania na osłonie 
liczydła dostarczanych wodomierzy. Moduły te muszą być dostosowane do montażu na 
tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza (od DN15). 

14) interwał sygnału radiowego nie dłuższy niż 8 sekund, tak by możliwy był odczyt wodomierzy 
z jadącego samochodu. 

15) moduły radiowe muszą posiadać szczelność obudowy w klasie IP68 i zasilanie wewnętrzną 
baterią (żywotność baterii min. 10 lat), 

16) moduły radiowe powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 
868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. 
w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być 
używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 Poz.972). 

17) zbieranie danych ma być możliwe m.in. za pośrednictwem przenośnego terminala (tabletu) 
z oprogramowaniem do zbierania danych połączonego przez bluetooth z głowicą radiową, 

18) moduły radiowe powinny stanowić składnik mobilnego systemu zdalnego odczytu 
wodomierzy i komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalami 
inkasenckimi z oprogramowaniem, 

19) transmisja radiowa pomiędzy terminalem modułami radiowymi zamontowanymi 
na wodomierzach powinna być jednokierunkowa a programowanie parametrów modułów 
radiowych musi odbywać się poprzez system transmisji danych cyfrowych 
z wykorzystaniem czujnika optycznego, 

20) moduły radiowe powinny pozwalać na zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie 
wodomierza, stanie zapamiętanym na koniec miesiąca, pozostałym czasie działania baterii 
zasilającej, mechanicznym naruszeniu (demontażu) urządzenia, przepływie wstecznym, 
nad-przepływie, pod-przepływie, zatrzymaniu wodomierza, 

21) moduły radiowe muszą mieć temperaturę pracy od -10 OC do +50 OC, 
22) każdy dostarczony moduł radiowy musi być fabrycznie nowy, 
23) na korpusie modułu radiowego winien być naniesiony numer fabryczny urządzenia. 

Etykieta ta winna być wykonana z materiału odpornego na ścieranie i wilgoć, 
24) wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi 

przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie 
oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki, 

25) zapewnienie nieprzerwanej pracę baterii zasilającej przez co najmniej 10 lat 
z zabezpieczeniem przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu. W razie 
wyczerpania się baterii przed upływem tego czasu, Dostawca w ramach gwarancji dostarczy 
nowy moduł radiowy z nową baterią, 
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26) moduły radiowe do zamontowania na wodomierzach charakteryzują się transmisją 
radiową w paśmie częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 
Poz.972). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe winno odbywać się za 
pośrednictwem przenośnego urządzenia z Windows, 

27) możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w sytuacji ciężkich warunków 
odczytu (głębokie zalane wodą studnie), 

28) możliwość przeprogramowania urządzenia w przypadku zmiany wodomierza, 
29) wszystkie urządzenia zabudowane jako moduł do zdalnego (radiowego) odczytu muszą być 

fabrycznie nowe, 
30) Nadajniki radiowe powinny być zgodne z system odczytowym DIEHL METERING IZARE 

MOBILE 2, posiadanym przez Zamawiającego. 
 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis techniczny dostarczanego 
asortymentu z systemem zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

 
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). Ponadto 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 włączeń, 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 6). 
 

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 6) wykonawca nie składa. 
 
 

5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV): 

     Główny przedmiot:  38421100-3 Wodomierze  
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego w wysokości do 20%  

wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień o których mowa, Zamawiający 
przewiduje dodatkową dostawę przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy zaistnieje 
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki 
finansowe na ten cel. 

 
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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Rozdział 5 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Dostawa wodomierzy będzie świadczona sukcesywnie przez 24 miesiące od dnia podpisania 

umowy. 
2. Zamawiający oczekuje, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym jak 30 dni 

kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. 
3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony asortyment. 

 
Rozdział 6 

Warunki udziału w postępowaniu  
 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 
 
1.1  spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

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

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

c) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje  
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny; 

 
1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie:  

 
a) przesłanek obligatoryjnych wymienionych w § 15 Regulaminu udzielania zamówień  
b) przesłanek fakultatywnych wskazanych w § 15 ust. 6 pkt 1. Regulaminu. 

 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

 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 - dokument nie musi 
być załączony przez Wykonawcę jeżeli rejestr jest ogólnodostępny; 

 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 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. 
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2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą 
„spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń. 

3. Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu.  
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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.  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
 

Rozdział 7 
Złożenie oferty 

 
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie wykonawcy mają dostarczyć wraz z ofertą: 

a) Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SIWZ) 
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b) Formularz cenowy- Kalkulacja cenowa (wzór załącznika nr 2 do SIWZ) 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór 

załącznika nr 3 do SIWZ). 
d) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór 

załącznika nr 4 do SIWZ). 
e) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO (wzór załącznika nr 6 do SIWZ) 
f) Wykonawca może dołączyć do oferty również aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji– wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

g) Opis techniczny dostarczanego asortymentu wraz z systemem zgodnym z przedmiotem 
zamówienia. 

h) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 
Uwaga.  
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia składania ofert przekazuje oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem 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.  

 
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Ofertę należy przesłać pisemnie na adres 
siedziby Zamawiającego, tj. ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów (dziennik podawczy) 
lub elektronicznie na adres: przetargi@dorzeczebialej.pl  lub ePUAP: 
/dorzeczebialej/SkrytkaESP z tym, że treść oferty przesłana elektronicznie dla swej ważności 
musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem zaufanym ePUAP.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, 

należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Oferta powinna zawierać ponumerowane strony. 
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Ofertę i załączniki powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Jeśli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, 
stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do zaciągania zobowiązani w imieniu 
wykonawcy.  

8. Dokumenty połączone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo umocowane osoby. Elektroniczną kopie dokumentu sporządza się 
podpisując plik elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym epuap. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 
upływem terminem składania ofert. 
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10. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, 
do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone 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 2019r. 
poz.110 i 1649 z późn. zmianami) i złożone zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z tym przepisem 
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. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji , zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. 

13. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu 
czasu tak, aby oferta wpłynęła przed terminem składania ofert. Zaleca się wysłanie oferty przed 
czasem/godziną wyznaczoną jako ostateczny do złożenia oferty.  

14. Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem wiadomości e-mail/ePUAP zobowiązany jest 
oznaczyć temat wiadomości „Oferta w postępowaniu na „Sukcesywne dostawy nowych 
wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy” 
 nie otwierać wiadomości wraz z załącznikami przed dniem 02.12.2022r. i godz. 10:10” 

15. Wykonawca składając ofertę na piśmie powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem: „Oferta w postępowaniu na „Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody 
zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy” nie otwierać 
wiadomości wraz z załącznikami przed dniem 02.12.2022r. i godz. 10:10”. 

16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek obligatoryjnych wymienionych w 
Regulaminie. Tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo zaleca się sporządzić jako jeden dokument 
podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić zamawiającemu stosowną umowę (np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej). W 
przypadku umowy konsorcjum przekazana umowa musi zawierać w swojej treści następujące 
postanowienia: 
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a) oznaczenie celu i czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem okresu trwania roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady oraz z tytułu gwarancji, 

b) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być pełnomocnik wskazany w ofercie 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),  

c) oświadczenie, że lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań do przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich partnerów (współwykonawców), 

d) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków 
konsorcjum z osobna,  

e) określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem 
zamawiającego. 
 

17. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w postępowaniu oświadczeń lub innych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej oceny oferty lub są one niekompletne lub zawierają błędy 
zamawiający wezwie - odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie. 
 

Rozdział 8 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się w 

wykonawcami.  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą pisemną lub drogą 
elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi 
zostać złożona w oryginale w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego na 
składanie ofert lub w formie elektronicznej, przesyłając treść oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym epuap na adres: poczty 
elektronicznej email: przetargi@dorzeczebialej.pl lub adres ePUAP: 
/dorzeczebialej/SkrytkaESP. Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem wiadomości  
e-mail/ePUAP zobowiązany jest oznaczyć temat wiadomości „Oferta w postępowaniu na 
„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do 
zdalnego odczytu wodomierzy” nie otwierać wiadomości wraz z załącznikami przed dniem 
02.12.2022r. i godz. 10:10”. 

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku kierowania korespondencji na adres inny niż wskazany 
powyżej, korespondencja może nie zostać rozpatrzona. 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą 
elektroniczną, każda stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:  
- w kwestii merytorycznej:  

Mateusz Obrzut tel. 14 621 05 62 wew. 125, oraz 
Witold Szeląg tel. 14 621 05 62 wew. 152 

      - w kwestii formalno-prawnej: Piotr Zając tel. 14 621 05 62 wew. 157, Agnieszka Gierałt, wew. 122. 
      Kontakt w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. 
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5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Wszelkie 
pytania do treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego wyłącznie w języku polskim, 
odpowiedzi na pytania również będą udzielane wyłącznie w języku polskim. 

6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ.  

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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 na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

8. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w pkt 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SIWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.  

9. Treść zapytań złożonych przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez 
ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

 
Rozdział 9 

Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

5. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 
 

Rozdział 10 
Termin składania ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w SIWZ do dnia 02.12.2022r., do godz. 10:00. 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. 
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Rozdział 11 
Termin otwarcia ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022r. o godz. 10:10 na Oczyszczalni Ścieków w Tuchowie, 

ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33 – 170 Tuchów – SALA NARAD (parter). 
2. Otwarcie ofert jest jawne, odbywa się w siedzibie Zamawiającego i Wykonawcy mogą 

uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy 
Wykonawców, informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach, 
c) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 

Rozdział 12 
Sposób obliczania ceny 

 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, 
a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  
3. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty, która zostanie wyliczona przez 

Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy. 
4. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku. 
5. Wykonawca określi cenę jednostkową, podając ją w zapisie liczbowym i słownym w formularzu 

oferty. 
 

Rozdział 13 
Kryteria oceny ofert 

 
1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie 

w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert 
niepodlegających odrzuceniu. 
 

2. Kryteria oceny złożonych ofert. 
a. cena oferty – 100%  

 
3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg następującego 

wzoru i punktacji: 
 
a. cena oferty – 100%  
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Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena wg wzoru: 
                                        
                          najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 
cena oferty = --------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x  100% 
                                                 cena oferty badanej 
         
 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium 

cena oferty. 
5. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do  oferty. 
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
7. Zamawiający informuje, że cena ofertowa będzie służyć wyłącznie do badania i oceny ofert.  
8. Wiążąca dla rozliczeń jest cena jednostkowa wynikająca z formularza ofertowego.  

 
 

Rozdział 14  
Informacje na temat wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział 15 

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

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 
trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

6. 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. 

7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym 
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terminie i miejscu podpisania umowy. 
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się 

od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (gdy zamawiający wymagał jego wniesienia), zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

9. Zamawiający w razie unieważnienia postępowania niezależnie od podstaw unieważnienia 
nie odpowiada za koszty jakie Wykonawcy ponieśli związane z udziałem w postepowaniu.  

10. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do 
zawarcia umowy na identycznych warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
do SIWZ. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacją. SIWZ wraz z załącznikami oraz 
oferta Wykonawcy uznana za najkorzystniejszą stanowić będą integralna cześć umowy.   

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

Rozdział 16 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

 
1. 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 Regulaminu czy niniejszego SIWZ przysługuje prawo do 
zawiadomienia Zamawiającego o podjętej czynności przez niego lub zaniechaniu podjęcia 
czynności naruszającej Regulamin lub warunki SIWZ.  

 
Rozdział 17 

Dodatkowe informacje 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia 

podwykonawcom. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Protokół wyboru oferty wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym że Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana jest na stronie internetowej bądź 
przekazywane Wykonawcom (procedura zamknięta) przy wszczęciu postępowania,  zaś oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeśli zajdą przesłanki wskazane w § 17 Regulaminu.  
 

 
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 danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
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„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 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 
2018), dalej „ustawa Pzp”;   

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

6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

7. 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 
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dokumentu, prosimy o kontakt: pod nr tel. 14621 05 62 lub pod adresem e-mail: 
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 ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   
10. Państwa  dane  nie   będą   przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany   w  tym  również w 
formie profilowania. 

 
Rozdział 19 
Załączniki 

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

 
 Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 
 Załącznik nr 2 - Kalkulacja cenowa oferty; 
 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu przez  Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu; 
 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania; 
 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej; 
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 
 
TOM II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
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Załącznik nr 1 
Nr postępowania: ZP-11/22 

 
FORMULARZ OFERTY  

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
 

„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do 
zdalnego odczytu wodomierzy” 

                                                                                        
1.  Zamawiający: 

 Spółka Komunalna  „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 

2.  Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2: 
 

Nazwa(y) i adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Osoba do kontaktów  
 

Nr tel. 
  

Adres e-mail, na które 
będą kierowane 
zamówienia 

 

 
3.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego oraz SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania ofertowego, 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) oferty za wykonanie zamówienia przedstawia się następująco: 

 
bez podatku od towarów i usług: .................................................................................. [PLN] 

(słownie: .......................................................................................................................... [PLN]) 

należny podatek od towarów i usług w wysokości ...........%:…...................................... [PLN] 

(słownie: .......................................................................................................................... [PLN]) 

RAZEM: cena z należnym podatkiem od towarów i usług: .............................................[PLN] 

(słownie: .......................................................................................................................... [PLN])  

 
4) termin dostawy do 30 dni od dnia złożenia zamówienia, 
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń postanowienia do umowy przedstawione w TOM II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
8) oświadczam(my), iż jestem(śmy)/nie jestem(śmy)3 małym lub średnim przedsiębiorstwem, 

 
2 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

         3 Niepotrzebne skreślić 
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9) składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia4,  

10)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania5. 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 
1.    

 
11) zapoznałem się/zapoznaliśmy się z zapisami Rozdziału 18 SIWZ dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 
 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
         ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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  Załącznik nr 3 
Nr postępowania: ZP-11/22 
 
Zamawiający: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C 
 
Wykonawca:                                                                                                                

                                                                                                                  
……………………………… 
 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do 
zdalnego odczytu wodomierzy” 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   zakresie 
opisanym w Rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

         (podpis) 
 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
..…………………………………………………………………………………………………,  
w następującym zakresie: …………………………………………………….…………………………………………… 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

        (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

      (podpis) 
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Załącznik nr 4 
Nr postępowania: ZP-11/22 
 

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

                                                                                                                  
……………………………… 
 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do 
zdalnego odczytu wodomierzy” 

 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1-11 
Regulaminu Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 15 ust. 6 pkt 1 
Regulaminu. 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

            (podpis) 
 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie. …………. Regulaminu (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w § 15 Regulaminu Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie § 15 ust. 9 Regulaminu  podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

               (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres,) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

           (podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 

 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

             (podpis) 
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  Załącznik nr 5 
Nr postępowania: ZP-11/22 
 
 
Zamawiający: 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”  Sp. z o. o. 
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C 
 
Wykonawca:                                                                                                                                                                                                                                
……………………………… 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
o  której mowa w § 14 ust. 16 Regulaminu  

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:  
 

„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do 
zdalnego odczytu wodomierzy” 

 
Oświadczamy/my, że: 
 

1. nie należę/nie należymy6 do 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) 

 
2. Należę/należymy7 do 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)  
z Wykonawcą (ami)………………………………………………………………  

                                                    podać nazwę i adres wykonawcy 
              który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. 
              Oświadczam, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w        
              postępowaniu o udzielenie  niniejszego zamówienia, co potwierdzam załączonymi do    
              oświadczenia dowodami. 
 
 
 
…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 

(podpis) 
 
UWAGA! 

1) W przypadku, w którym Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2 jako nie 
dotyczy. 

2) W przypadku, w którym Wykonawca należy do grupy kapitałowej - składa listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu oraz odpowiednio 
wypełnia pkt. 2 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie składa 
każdy członek konsorcjum. 

4) Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje w terminie do 3 dni od dnia składania ofert. 
 

 
6 Niepotrzebne skreślić. 
7 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 6 
Nr postępowania: ZP-11/22 

 
  

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

                                                                                                                  
…………………………… 
…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO8  
 

     składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
 

„Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do 
zdalnego odczytu wodomierzy” 

 
  

Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne 
dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu 
wodomierzy”. 
 
 

 

…………………… (miejscowość), dnia …………………… r.                ………………………………… 
           (podpis) 

 

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 wykonawca nie składa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 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  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). 


