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                           Gmina Pacanów 
ul. Rynek 15, 

28-133 Pacanów, 

woj. świętokrzyskie 

tel. 41 376 54 03, fax: 41 376 59 80 

www.pacanow.pl e-mail: ug@pacanow.pl 

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

 (dalej: SIWZ) 

 

na  zadanie p.n.: 

 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Chrzanów” 
 
 

Postępowanie jest prowadzone  w trybie  art.39 ( przetarg nieograniczony)   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.  
 

Postępowanie opublikowano; 

I. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ……………….………………..…; data zamieszczenia: …………..………………r. 

II. Strona internetowa Gminy:  www.bip.pacanow.pl/przetargi.php  – w dniu  ………….………………..……...r. 

III. Tablica ogłoszeń UG – w dniu …………………………..r. 

 

                                                                                                  Zatwierdzam: 
 

 
 

 

                                                                                                                                                     …………………………………………………..……. 
                                                                                                                                                       (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego) 

 

 

 

 

 

Pacanów,   kwiecień  2016 r. 

http://www.pacanow.pl/
http://www.bip.pacanow.pl/przetargi.php
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(dalej: SIWZ) 

 
 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 
na wykonanie zadania pn.: 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Chrzanów” 
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. 

W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszą specyfikacją  ( SIWZ )  stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.  Nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 

Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający ustanawia numer referencyjny zamówienia : IGPM.271.3.2016 

Wszelka korespondencja i dokumentacja w sprawie niniejszego postępowania winna powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

 

 

I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Pacanów 

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,       

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,  

Adres e-mail: ug@pacanow.pl , inwest@pacanow.pl 

Adres strony internetowej: www.pacanow.pl 

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na 

stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,  wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz 

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.pacanow.pl. Zgodnie z zapisami art.40 ustawy 

PZP. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu  

209 000,00  euro, na podstawie art. 39-46 oraz art. 10 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. 

poz. 2164 z późn. zm.).  

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Chrzanów wraz z dokonaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień oraz 

uzyskaniem wymaganych do realizacji decyzji (w tym pozwolenia na budowę) oraz sprawowaniem  nadzoru  

autorskiego.   

 

2.1. Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji  projektowej ( projekt budowlano-

wykonawczy)  wraz z opisem przedmiotu zamówienia na budowę  sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci  

mailto:ug@pacanow.pl
http://www.bip.pacanow.pl/
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(tj. do granicy działki  lub do pierwszej studzienki na działce)  w  miejscowości  Chrzanów gmina Pacanów. 

Dodatkowo należy uwzględnić opracowanie odrębnego projektu w zakresie  przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od 

budynku do pierwszej studzienki).   

Obszar objęty opracowaniem obecnie zamieszkuje około 242 osób. Na terenie objętym opracowaniem 

zlokalizowanych jest ok. 60  budynków mieszkalnych. 

Wstępnie zakłada  się budowę sieci  kanalizacyjnej w układzie  grawitacyjno-tłocznym o szacunkowej łącznej  

długości około 4,5 km (długość głównej sieci kanalizacyjnej -  rurociągi tłoczne i grawitacyjne, dane na podstawie  

Koncepcji Programowej Kanalizacji Sanitarnej Aglomeracji Pacanów - wariant rozszerzony dla miejscowości 

Chrzanów - K1), z przyłączami oraz  niezbędną liczbą przepompowni  ścieków wraz z zasilaniem. Dodatkowo 

należy  przewidzieć wyposażenie  projektowanej sieci kanalizacyjnej  w system  zdalnego sterowania i 

monitorowania sieci kanalizacyjnej,  który winien  zostać zaprojektowany  według wytycznych Zamawiającego. Sieć 

kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana na działkach prywatnych oraz w  pasach dróg gminnych, powiatowych. 

Przewiduje się włączenie projektowej sieci kanalizacyjnej do projektowanego obecnie kolektora sanitarnego w 

miejscowości Niegosławice w związku z powyższy  wykonawca winien uzgodnić docelowe miejsce włączenia z 

projektantem sieci kanalizacyjnej w Niegosławicach  na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacyjnej. 

Ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia. 

W uzasadnionych przypadkach dla pojedynczych budynków mieszkalnych znacznie oddalonych od istniejącej 

zwartej zabudowy, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej będzie nieuzasadniona ekonomicznie zakres 

zamówienia  może  obejmować ewentualnie zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, o parametrach i 

technologii dostosowanej do każdej posesji, uwzględniających  lokalne warunki terenowe i gruntowe (ostateczna 

decyzja w sprawie ewentualnego zaprojektowania przydomowych oczyszczalni zostanie podjęta przez 

Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę opracowanej wstępnej  koncepcji).  

Koncepcyjny przebieg sieci kanalizacyjnej w tym również  dla miejscowości Chrzanów objętej przedmiotem 

zamówienia przedstawia załącznik nr 9  do niniejszej SIWZ ( Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej 

Aglomeracji Pacanów).  

Zawarte w udostępnionym dokumencie  dane mają charakter orientacyjny.  Przedstawione  w koncepcji  rozwiązania 

techniczne oraz proponowany  przebieg sieci kanalizacyjnej nie są dla  Wykonawcy obligatoryjne i  trakcie realizacji 

prac projektowych mogą ulec zmianie. W związku z powyższym Zmawiający zaleca Wykonawcom weryfikację  we 

własnym zakresie przedstawionych  założeń i rozwiązań celem poprawnego oszacowania ceny oferty.   
 

2.2.  Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 

a) uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych, uzyskanie niezbędnych  wypisów z rejestrów gruntów  

( ewentualnie  informacji z ewidencji lub wypisu podmiotów ewidencyjnych, wykazu działek 

ewidencyjnych), 

b) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji wstępnej koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej i lokalizacji 

przepompowni jak również rozwiązań w zakresie wyboru materiałów, studni, przepompowni, armatury, 

oraz ewentualnie technologii przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) przygotowanie dokumentacji i opracowań wymaganych  do uzyskania  wszelkich niezbędnych  opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami,  

d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego  wszelkich niezbędnych  decyzji, uzgodnień (w tym branżowych) i 

opinii ( m.in.  ZUDP, uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

Konserwatorem Zabytków, PZD, Zakładem Energetycznym) wymaganych dla zatwierdzenia dokumentacji 

oraz wydania pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia robót,  

e) opracowanie  kompletnych i poprawnych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym m.in.: 

karty informacyjnej  przedsięwzięcia /  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)    i 

wystąpienie  w imieniu  inwestora o wydanie  niezbędnych  decyzji w tym: decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu 

publicznego oraz innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ ewentualnie zgłoszenia,  

f) przygotowania trasy projektowanej sieci wraz z zestawieniem właścicieli, użytkowników gruntów  (z 

uwzględnieniem danych z ewidencji gruntów) zawierającym dane  dot.: numeru działki, danych właściciela, 

rodzaju projektowanego na działce urządzenia lub uzbrojenia, sekcji mapowej – do wniosku o ustalenie 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / postępowania środowiskowego, 

g) uzgodnienie trasy z właścicielami nieruchomości wraz z  okazaniem projektu na gruncie  wszystkim 

zainteresowanym, 

h) uzyskanie pisemnych zgód ( wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji Właściciela  na załączniku graficznym 

przedstawiającym projektowany przebieg sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z urządzeniami) na lokalizację 

sieci oraz czasowe zajęcie terenu niezbędnego na okres realizacji inwestycji od właścicieli nieruchomości 

przez których działki będzie przebiegać inwestycja,  
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i) wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie  pozwolenia wodno-prawnego ( w przypadku gdy 

będzie wymagana),  

j) wykonanie  dokumentacji projektowej  uwzględniającej  wytyczne  i uwagi  Zamawiającego obejmującej: 

 wykonanie projektu  budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami, projektu 

przyłączy do budynków oraz  ewentualnie projektu  budowlano-wykonawczego  przydomowych 

oczyszczalni  ścieków  (5 egzemplarzy w formie papierowej  + wersja elektroniczna w formacie PDF, dwg, 

doc ) zawierającego   m. in. : 

- projekt  zagospodarowanie terenu,  opis techniczny, część graficzną; 

- dokumentację formalno –prawną, (wszystkie wymagane prawem budowlanym i przepisami 

wykonawczymi uzyskane w imieniu Zamawiającego opinie, uzgodnienia, decyzje oraz 

postanowienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót), 

- zestawienie tabelaryczne odgałęzień kanalizacyjnych objętych opracowaniem, 

- dokumentacje geotechniczną, 

- projekt dotyczący ewentualnego odwodnienia wykopów, 

- projekt dotyczący ewentualnej przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej – uzgodniony z 

odpowiednimi właścicielami uzbrojenia, 

-  projekt dotyczący dojazdu do projektowanych przepompowni  ścieków z dróg publicznych, 

-  projekt  przyłączy elektrycznych, oraz projekt sterowania i monitoringu projektowanych 

przepompowni – wykonawca winien uzyskać w imieniu Gminy Pacanów warunki techniczne 

przyłączenia projektowanych przepompowi do sieci energetycznej oraz opracować i uzgodnić 

dokumentację przyłączenia, 

- projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru 

zarządcą drogi lub właścicielem terenu, 

- opracowanie dot. ewentualnych drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz ich 

inwentaryzacją,  (Zmawiający wymaga aby Wykonawca zaprojektował sieć w taki sposób aby 

uniknąć kolizji z drzewami i krzewami, ewentualną  wycinkę należy  traktować jako rozwiązanie 

ostateczne), 

- opracowanie Informacji  BIOZ,   

  dokumentacje terenowo-prawną ( 2  egzemplarze  w formie papierowej w tym oryginał + wersja 

elektroniczna ) ,  w zakresie  prawa dysponowania  przez Gminę Pacanów  nieruchomością  obejmująca  

umowy  udostępnia  terenu na czas budowy i umowy regulujące zasady korzystania z gruntów 

podmiotów prywatnych po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i 

uzbrojenia.  Dokumentacja winna zawierać m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionym w 

kolorze zaprojektowanymi urządzeniami i uzbrojeniem, tabelaryczne zestawienie ( dot.: numeru działki, 

danych właściciela, rodzaju projektowanego na działce urządzenia lub uzbrojenia wraz z  

podstawowymi parametrami, numeru zawartej umowy),  umowy zawarte z poszczególnymi  

właścicielami działek, w których wyrażają zgodę na zlokalizowanie i wybudowanie na ich 

nieruchomości projektowanych urządzeń i uzbrojenia. Każda umowa winna posiadać załącznik 

graficzny tj. mapę z przebiegiem sieci, bądź lokalizacją urządzenia z podpisem właścicieli działek. 

      opracowanie  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – (1 

egzemplarz  w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF),  

      przedmiar robót wraz z zestawieniem materiału -  ( 3  egzemplarze  w formie papierowej + wersja 

elektroniczna  w formacie PDF, ath ). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych 

do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów 

inwestorskich.   

      kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - ( 1  egzemplarz  w formie papierowej 

+ wersja elektroniczna  w formacie PDF, ath ). 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie projektanta i 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej  wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

projektanta, że jest wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami, normami i 
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zasadami wiedzy technicznej i że wydana jest w stanie kompletności z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Dokumentacja winna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej  dla  uzyskania decyzji pozwolenia 

na budowę oraz udzielenia  przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych  i 

zrealizowania zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dokumentacja 

projektowa  stanowiące przedmiot zamówienia winna  być kompletna, opracowana zgodnie z 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie 

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. 2013. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. 2013.1129 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389 z 

późn. zm.) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.). 

W swojej treści dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  w 

szczególności technologię, materiały i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 

Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie 

można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”, ponadto należy określić parametry tych rozwiązań. Dokumentacja 

projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 

 

k) przygotowanie kompletnego wniosku  w imieniu Zamawiającego  oraz uzyskanie decyzji  pozwolenia na 

budowę/ zgłoszenie robót, 

l) pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

2.3 Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być optymalne, wyważone ekonomicznie, gwarantujące niskie 

koszty realizacji i  późniejszej eksploatacji oraz małą awaryjność przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym m.in.: Prawa budowlanego, Prawa ochrony 

środowiska, Prawa wodnego oraz norm branżowych. Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej powinny zostać 

dobrane na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej biorąc pod uwagę warunki lokalizacyjne, parametry 

gruntowo-wodne. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały 

akceptacji Zamawiającego. 

W trakcie opracowywania dokumentacji  projektowej Wykonawca winien  kierować się  następującymi 

zasadami: 

a) układ projektowanej sieci kanalizacyjnej należy dostosować do ukształtowania terenu, zabudowy, układu 

ciągów komunikacyjnych oraz położenia miejscowości względem oczyszczalni ścieków,   

b) projektowane kanały winny być zlokalizowane w miarę możliwości w terenie ogólnodostępnym, z 

możliwością dojazdu  w pobliże studzienek rewizyjnych  specjalistycznym  pojazdem w celu wykonywania 

niezbędnych czynności eksploatacyjnych, 

c) należy unikać lokalizacji studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie 

się wód opadowych, 

d) należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią (drzewami) i 

infrastrukturą podziemną, 

e) w przypadku lokalizacji rurociągów w pasach dróg należy uzyskać zgodę Zamawiającego,  

f) przepompownie należy tak zaprojektować aby ograniczyć do minimum wydobywanie nieprzyjemnych 

zapachów, 

g) ewentualna lokalizacja jak również przyjęta technologia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

poszczególnych nieruchomości  winna uwzględniać warunki gruntowo-wodne  ( w tym poziom wód 

gruntowych, przepuszczalność gruntu), wielkość działki oraz znajdujące się na terenie posesji lub w ich 

pobliżu studnie.  Przepustowość oczyszczalni należy ustalić w oparciu o  potrzeby bilansowe dla 

poszczególnych posesji.  Zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą gwarantować wysoki stopień 

oczyszczania ścieków, być ekonomiczne, o wysokiej jakości technicznej i spełniać warunki określone w  
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 
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2.4 W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca  zobowiązany będzie do udziału we wszystkich 

spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych w miarę potrzeb w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

Zobowiązany będzie także   do udziału w ewentualnie organizowanych  przez Zamawiającego zebraniach 

konsultacyjnych z zainteresowanymi mieszkańcami.  Projekt  w fazie roboczej należy  także uzgadniać z  

przedstawicielami Zamawiającego.  

 

2.5 Z uwagi na zamiar  ubiegania się przez Zamawiającego o  dofinansowanie realizacji inwestycji  Wykonawca w 

ramach  przedmiotu zamówienia  zobowiązany będzie do pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie 

udzielania niezbędnych informacji  dotyczących  projektowanej sieci kanalizacyjnej ( w tym: opisu, 

zastosowanej technologii, podstawowych parametrów, harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.) jak również 

do opracowania na  wniosek Zamawiającego  dokumentów wymaganych  do wniosku o dofinansowanie  

inwestycji. 

 

2.6 Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Ponadto na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

pisemnej informacji z realizacji zadania wraz z aktualnym harmonogramem prac. 

  

2.7 Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu  inwestorskiego  co 6 miesięcy do czasu 

wyłonienia  Wykonawcy  robót ( na pisemny  wniosek Zamawiającego). 

2.8 Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

2.9 Wykonawca jest  zobowiązany do  sprawowania  nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w 

zakresie obejmującym w szczególności: 

a) pisemnego  udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w zakresie niezbędnym  do prawidłowego  przeprowadzenia procedury  przetargowej na 

wykonawstwo w terminie do 3 dni roboczych  od ich przekazania przez Zamawiającego, jak również 

informacji  dotyczących   projektu niezbędnych  Zamawiającemu do wykonania  innych opracowań  

związanych z pozyskiwaniem środków  finansowych i realizacją,  

b) udzielania informacji telefonicznych i pisemnych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej 

dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania 

przez Zamawiającego, 

c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych w stosunku 

do  przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

d) wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej – na 

wniosek Zamawiającego, 

e) ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

f) wyjaśnianie szczegółów na budowie w trakcie realizacji inwestycji, udział  w naradach – na wniosek 

zamawiającego, 

g) sprawdzanie zgodności realizacji robót ( w tym dotyczących materiałów i urządzeń) z zakresem 

dokumentacji projektowe. 

Wykonawca w czasie realizacji robót zobowiązany będzie  w ramach  nadzoru autorskiego  do max. 7  wizyt na 

budowie na pisemne wezwanie Zamawiającego  ( nie wynikających z wad projektu). 

 

2.10  Obszar na którym realizowana będzie inwestycja podlega  ochronie prawnej w aspekcie  ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego ze względu na położenie w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ponadto 

na obszarze na którym będzie realizowana inwestycja znajdują się tereny biernej ochrony  archeologicznej.  

2.11   W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić wszystkie niezbędne   koszty  w tym: uzyskania 

materiałów i dokumentów (np. map, wypisów itd.), koszty aktualizacji map, koszty inwentaryzacji,  uzgodnień 

terenowych, uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, opinii, wymaganych decyzji i pozwoleń  oraz 

koszty nadzoru autorskiego uwzględniającego m.in.  ewentualne wizyty na budowie w trakcie realizacji 

inwestycji oraz konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 

2.12  Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a wynikające z procedur 

określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji 
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projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w 

kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w 

zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej siwz oraz wzorze umowy. 

2.13  Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 

administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Projektant 

odpowiada za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty 

budowlane,  a w przypadku ich stwierdzenia będzie zobowiązany w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3.   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Kod CPV: 71320000-7   - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Kod CPV: 71322200-3   - usługi projektowania rurociągów 

Kod CPV: 71248000-8   -nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

 

IV. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   UZUPEŁNIAJACYCH 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% 

wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym  w art.67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe. 

 

 

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29.12.2017r. (Termin przedłożenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  stanowiącej   przedmiot zamówienia   wraz  z  kompletnym 

wnioskiem zgłoszenia robót / pozwolenia na budowę).  

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.; 
 

A. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa  nakładają obowiązek ich posiadania.  
  

       Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. 

 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z wzorem  (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. 
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B. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.   
 
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże,  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 

-  co najmniej 1 usługę  projektową  polegającą  na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie  

budowy lub przebudowy  sieci kanalizacji sanitarnej – o wartości min. 40 000,00 zł brutto, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z wzorem  (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków 

szczegółowych na podstawie złożonych: 

- wykazu wykonanych głównych  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane należycie. Wykaz należy przygotować  zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w 

pkt. IX.1.lit b, 

Wykonawca do wykazu załączy co najmniej te dowody, które będą potwierdzały spełnienie warunku posiadania 

wiedzy i doświadczenia. 

 

C. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
 
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże,  że przy realizacji zamówienia będzie dysponował; 

-  co najmniej 1 osobą  (projektant) – która  posiada  uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, a także posiada  minimum 3 – letnią praktykę zawodową i doświadczenie w  projektowaniu. 

 
Uwaga: 
*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów; jak również uprawnienia uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub uzyskane  w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi tam procedurami. 

 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z wzorem  (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków 

szczegółowych na podstawie złożonych: 

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ)o którym mowa w pkt. 

IX.1. lit. c) 

-  oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem  

(załącznik nr 5) o którym mowa w pkt. IX.1. lit e )SIWZ. 

 

 

D. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. 

 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z wzorem  (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. 
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia  z postępowania z powodu niespełnienia warunków  o których mowa w art. 24 ust. 1 

zgodnie z wzorem  (załącznik nr 3), o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ oraz: 

-     aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,    

       jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do    

       wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  

       terminu składania ofert;  

-     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie  

       zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

        rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  

       wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  

       udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

-      aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego     

      Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia  

       zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

       wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  

       udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 

określonych w pkt.  VIII.1. A, B, C,  D winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 

Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. VIII.2. winien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

 

4. Zgodnie z art.26  ust.2b ustawy PZP Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi w trakcie  realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez 

załączenie do oferty oświadczenia  wg wzoru  - załącznik nr 4a).  

Jeżeli podmiot, o którym mowa powyżej jest równocześnie podwykonawcą w rozumieniu art. 36b ustawy Pzp, 

w przypadku zmiany lub rezygnacji z takiego podwykonawcy jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia ( art. 36b ust.2 ustawy Pzp).  

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust.2b ustawy PZP, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. VIII.1 i VIII.2 dokonana zostanie 

wg kryterium spełnia/nie spełnia odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych 

w punkcie IX SIWZ. 

 

6. Z treści załączonych oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia nie później 

niż w dniu,  w którym upłyną termin składania  ofert. 
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IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ofertę stanowi formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ) i inne oświadczenia i 

dokumenty  potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna 

należy złożyć:  
 

1. W celu wykazania  spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

każdy Wykonawca składa następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (wg wzoru podanego w załączniku nr 2 do SIWZ), 

b) wykazu wykonanych głównych  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 6 do 

SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

 

Wykonawca do wykazu  winien załączyć  co najmniej te dowody , które będą potwierdzały spełnienie warunku 

posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Dowodami o których mowa powyżej  mogą być :  
- poświadczenie,  
- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia o którym mowa powyżej. 
 

W przypadku, gdy zamawiający (Gmina Pacanów) jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej 
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.  
W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy  z poświadczenia albo innego 
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie , zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio zamawiającemu. 
 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, (wg wzoru podanego w załączniku nr 4 do SIWZ), 

d) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy 

na potencjał innych podmiotów, 

e) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do 

SIWZ) 

 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie  o spełnianiu 
każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1  Ustawy PZP składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci 

Wykonawcy wspólnie.  

 

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału  w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1, każdy Wykonawca 

składa następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 (wg wzoru podanego 

w załączniku nr 3 do SIWZ), 

b) aktualny odpis  z właściwego z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1.pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa 
w pkt. IX. 2   b), c), d) SIWZ  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub 
przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach zgodnie z zapisami  §4 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r.  poz. 231 z późn. zmianami). 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na  zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca przedkłada również dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.2 
rozdziału IX. 

 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia 
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

 

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zamawiającemu listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy PZP , albo informację o tym że nie należy do grupy 

kapitałowej. Wykaz należy przygotować wg. wzoru podanego w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

 

4. Ponadto do oferty należy dołączyć: 

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), 

b) dowód wniesienia wadium 

 
5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika, lidera konsorcjum do reprezentowania go 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo winno w szczególności zawierać: 
a) nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) wskazywać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych co najmniej z nazwy, 
c) zawierać informacje dotyczące ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, 
d) załączone pełnomocnictwo musi zawierać w treści upoważnienie do składania oświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 
e) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
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Oświadczenia i informacje składane przez lub wobec pełnomocnika są skuteczne wobec wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo może również wynikać  z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie  załącza do oferty. Podmioty Występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 
W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 

będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem (adres, adres e-mail, numery telefonów, faksu zamawiającego 

zostały podane w  rozdziale I SIWZ). 

4. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, pocztą elektroniczną 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi zgodnie  z art.27 ust.2  ustawy PZP. Strona, która 

przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym. 

5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od 

godz. 7.00 do godz. 15.00. 

6. Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są: 

a) Dariusz Błach, tel. 41 376 54 03 wew.17   

b) Grzegorz Chrabąszcz, tel. 41 376 54 03 wew.16   

7. Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

8. Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie 

wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na obowiązkową pisemność postępowania 

wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. 

9. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Protokół wraz z załącznikami zgodnie z art.96 ust.3  ustawy PZP jest jawny.  Załączniki do protokołu udostępnia 

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. 

11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą 

one być udostępniane. 

 

 

XI. TRYB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI  SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem 

upływem terminu składania ofert (art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy PZP), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną także zamieszczone na stronie internetowej, 

na której udostępniono SIWZ tj.: http://www.pacanow.pl. Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego 

muszą być sformułowane na piśmie. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

http://www.pacanow.pl/
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3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest ona dla nich wiążąca oraz zamieszcza na 

stronie internetowej: http://www.pacanow.pl. 

4. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na 

stronie internetowej: http://www.pacanow.pl. 

 

 

 

XII. WADIUM 

 

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1 000,00 zł ( tysiąc  złotych). Wadium może być 

wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony 

z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów  58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem:  

Wadium na zadanie – „Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości  Chrzanów”. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty.  

3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 
4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że 

na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant 

zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu  pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 

ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin 

związania ofertą. 
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 

14.04.2016r. do godz. 11.00. 
6. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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

Wykonawcy, 

10. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o 

którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

11. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP. 

12. Wykonawca którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z 

postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 

 

 

 

http://www.pacanow.pl/
http://www.pacanow.pl/
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XIII. ZALICZKI 

 

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP , Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr1 do niniejszej SIWZ), 

b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający zgodnie z zapisami w pkt. 

IX niniejszej SIWZ. 

c) dowód wniesienia wadium. 

 

2. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ ( formularz oferty). Ofertę 

należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na maszynie, komputerze 

lub ręcznie trwałą i czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 

elektronicznej. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczonym przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie załączników do niniejszej 

SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Formularz oferty oraz dokumenty i oświadczenia sporządzane 

przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z 

dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał 

pełnomocnictwa do podpisania oferty (ewentualnie kopię pełnomocnictwa  poświadczoną notarialnie). W 

przypadku gdy Wykonawca  jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być 

potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. W 

przypadku załączenia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do autentyczności zamawiający może 

zażądać przedstawienia oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelkie miejsca w ofercie, w których 

Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy, ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron 

składa się całość dokumentacji. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w 

SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią 

formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony 

dokument ustanawiający pełnomocnika, lidera konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo może 

również wynikać z umowy konsorcjum. 
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4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

 

5. Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: 

a) nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów 

b) nazwa i adres Wykonawcy, 

c) opis:      

 

Oferta na; 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów” 

Nie otwierać przed dniem 14.04.2016r.  przed godz. 11.15 

 

6. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może, przed upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub 

wycofać złożoną ofertę. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona opisem „ZMIANA”. Podczas 

otwarcia ofert, koperta ta zostanie  otwarta  w pierwszej kolejności. 

Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego przed upływem terminu 

do składania ofert. Wniosek winien być podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania co 

winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również 

pełnomocnictwem.  

7. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 

są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy PZP. Zgodnie z art.11 ust 4 ustawy z  dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnice 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”. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te  

powinien oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa 

poprzez umieszczenie jej w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

„INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 

UST 4  USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM 

UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 

(sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 14.04.2016r. do godz. 11.00. 

2. Oferty złożone po terminie do składania ofert  zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w  dniu 14.04.2016r. o godz. 11.15 w sali herbowej (II piętro) Urzędu Gminy  

w Pacanowie. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  (rękojmi) 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zgodnie z 

dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy PZP,  zostaną niezwłocznie przekazane. 
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XVII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

1. Cenę oferty należy określić na podstawie kalkulacji indywidualnej  Wykonawcy , uwzględniając doświadczenie i 

wiedzę zawodową Wykonawcy oraz w oparciu o przekazane przez zamawiającego informacje i  materiały. Cena 

oferty winna  zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w  SIWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym koszty należnego 

podatku VAT . 

2. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego  zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej SIWZ . Cena musi  także 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, które wykonawca winien 

ponieść z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena całkowita brutto powinna być podana cyfrowo i słownie z złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

4. Wykonawca w ofercie na  Załączniku nr 1 zatytułowanym „Formularz Oferty”  zobowiązany jest podać łączną 

cenę brutto obejmującą podatek VAT oraz pozostałe składki cenotwórcze  za wykonanie  całości przedmiotu 

zamówienia.  

5. Zaleca się, aby Wykonawca  przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał  rozeznania własnego w 

terenie dla którego należy opracować dokumentacje projektową budowy sieci kanalizacyjnej, celem uzyskania 

wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy. 

 

XVIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

     Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

 

XIX. INFORMACJA O WALUTACH, W JAKICH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ROZLICZENIA 

FINANSOWE 

 

     Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

XX. KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującymi kryteriami: 

 

a)  Cena brutto – waga kryterium 98% 

 

Wartość przyznanych punktów zostanie obliczona według wzoru: 

 

       C= ( Cmin : Cof.b.) x 98 pkt   
 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa całkowita cena brutto spośród nieodrzuconych ofert, 

Cof.b. –  całkowita cena brutto oferty badanej, 

 

b) Długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentację – waga kryterium 2% 

 

      W zakresie kryterium „długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentację” oferta może zyskać   

      maksymalnie 2 pkt. Wykonawcom zostaną przyznane punkty w następujący sposób: 

 

      - za 2 lata oferta otrzyma 0 pkt. 

      - za 4 lata oferta otrzyma 2,00 pkt. 

 

W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do 2 miejsc po przecinku. 
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Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów 

w kryterium „Cena brutto” i kryterium „Długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentację”, spośród  ofert nie 

podlegających odrzuceniu. 

Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych i SIWZ i zostanie  uznana na 

najkorzystniejszą  w wyniku oceny ofert na podstawie wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 

 

2. Zamawiający  zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy PZP, w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z 

zastrzeżeniem pkt. XX.3. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe, w szczególności, jeżeli cena całkowita podana liczbowo 

nie będzie odpowiadać cenie całkowitej podanej słownie, zamawiający uzna za prawidłową tę cenę, która będzie 

odpowiadać sumie cen składników. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1  ustawy PZP odrzuca ofertę jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy PZP, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Jeżeli cena oferty wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci  się do Wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP) Zamawiający  

jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,                     

uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 

przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

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

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 

XXI.1 lit. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 93 ustawy PZP. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Wykonawca, który wygra przetarg (złoży najkorzystniejszą ofertę spośród ofert spełniających wszystkie warunki 

określone w specyfikacji) zobowiązany będzie do podpisania umowy o treści określonej w załączniku nr 8 do 

niniejszej specyfikacji w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego po pisemnym powiadomieniu w 

terminie (zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2) ustawy PZP  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy PZP (faksem lub drogą elektroniczną), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie). 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

6. W przypadku gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu może żądać przedłożenia umowy 

regulującej współpracę wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1, ustawy Prawo zamówień 

publicznych ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

 

 

 

 

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który wygra przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie którą należy wnieść w terminie 

nie później niż w dniu  podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 

148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

a) w pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że 

zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu 

może zostać zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:. 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Pacanów Nr 58 8517 0007  0040 0400 0172 0020. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku  oraz 

prowizji bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszania jego wysokości. 

7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie zapisami z art. 151 Ustawy Pzp tj. w następujący sposób: 

- 70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania i przekazania przez Wykonawcę  przedmiotu 

umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, 

- 30% wartości zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 
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XXIII. WZÓR UMOWY 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

 

 

XXIV. ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje następujące okoliczności i warunki 

zamiany postanowień zawartej umowy: 

 

a) zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli  obu Stron 

lub poprzez jego przedłużenie w następujących przypadkach: 

-  z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego w szczególności dotyczących konieczności podjęcia istotnych 

decyzji zależnych od Zamawiającego,  mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

-  wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę (spowodowane przez siłę 

wyższą - zdarzenie niezależne  od żadnej ze stron którego strony nie były w stanie wcześniej przewidzieć i 

którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami) , 

mających  istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy ,  

-   wystąpienia zmian będących następstwem  działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

ustawowych terminów wydania przez organy  i instytucje niezbędnych dokumentów, decyzji, uzgodnień , 

pozwoleń itp. 

- konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji  prac zaleceń właściwych służb i instytucji, jeżeli 

powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które  Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

- wystąpienie konieczności uzyskania od organów administracji państwowej  dodatkowych  nieplanowanych 

decyzji, uzgodnień , pozwoleń, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,  

- wystąpienie zmian spowodowanych wniesieniem przez strony zastrzeżeń, odwołań na etapie wydawania 

decyzji administracyjnych, mających istotny wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

- brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości przy  jednoczesnym braku możliwości alternatywnego 

rozwiązania przebiegu  sieci, która powoduje konieczność uzyskania stosownej decyzji ograniczającej prawo 

dysponowania nieruchomością lub wydania nowej decyzji administracyjnej,  

- konieczności wprowadzenia istotnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej w  przypadku 

wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było w 

sposób oczywisty przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

- w przypadku konieczności zlecenia Wykonawcy ewentualnych robót dodatkowych które będą miały wpływ na 

termin realizacji zamówienia podstawowego,  

- jeżeli Zamawiający dokona zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było 

przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenie terminu), w 

przypadku gdy Wykonawca wykaże a  Zamawiający potwierdzi i uzna za uzasadnione, iż prace projektowe  nie 

mogą zostać zakończone w umownym terminie ze względu na sprzeciw lub brak wyrażenia zgody przez 

właścicieli nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana sieć, co przy braku alternatywnych 

rozwiązań  spowodowało istotne opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi 

w/w okoliczności będą w szczególności przedłożone Zamawiającemu pisemne oświadczenia właścicieli 

wyrażające sprzeciw na projektowany przebieg sieci lub pisemna informację Wykonawcy opisująca zaistniałą 

okoliczność wraz z danymi osobowymi i teleadresowymi osób zgłaszających zastrzeżenia. Wykonawca 

zobowiązany jest ponadto uzasadnić racjonalność proponowanego rozwiązania w zakresie przebiegu trasy 

kwestionowanym przez właściciela zakresie.  

W przypadku  wystąpienia  ww. okoliczności  w uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający dopuszcza  również 

możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy dla części przedmiotu zamówienia. 

  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może 

ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
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b) zmiany płatności – w przypadku zgodnej woli obu Stron, lub gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu 

na okoliczności, których nie można było przewidzieć  na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź 

w chwili składania oferty,  

c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub osób reprezentujących – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki  realizacji 

umowy, 

d) zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy – jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana 

taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowywania inwestycji do projektowania. Zamawiający  ponadto przewiduje także   możliwość  

ograniczenia  lub  zmiany zakresu przedmiotu  zamówienia w przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnień 

od stron postępowania w stopniu uniemożliwiającym wykonanie części zamówienia w takim przypadku 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część zamówienia ustaloną protokołem 

podpisanym przez Strony umowy, 

e) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu  przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty (nowe 

wynagrodzenie będzie ustalane w  drodze negocjacji przez strony w odniesieniu do cen zawartych w złożonej 

ofercie  uwzględniając zakres zadania) , jak również w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących 

przepisach podatkowych, w tym zmiany  stawki podatku VAT. 

2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 

a) gdy wprowadzenie  zmian jest  korzystne dla Zamawiającego, 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy, 

c) zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani, 

d) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji   

współfinansujących realizację przedmiotu umowy, 

e) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, 

wartość zamówienia). 

3. Wszelkie zmiany treści umowy będą  wymagały  zgody obu Stron  oraz  zachowania formy pisemnej poprzez 

zawarcie stosownego  aneksu do umowy. 

 

 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

XXVI. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

 

 

XXVIII. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PODWYKONAWSTWA 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

przedmiotowego zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw  (firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 



Znak sprawy: IGPM.271.3.2016 

 

 

 

Strona 21 z 22 

SIWZ na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chrzanów” 

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1. W przypadku gdy wykonawca  zamierza realizować zamówienie z 

udziałem podwykonawców powyższe informacje winien zamieścić w formularzu ofertowym.  

4. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ma obowiązek przedkładać 

Zamawiającemu kopie ( poświadczoną za zgodność z oryginałem) zawartych umów o podwykonawstwo. Przed 

zawarciem przez Wykonawcę  umowy o podwykonawstwo Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wniesienia 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art.22 ust.1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszy niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca  pełni odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców wraz z fakturą za wykonane prace Wykonawca winien  przedłożyć 

Zamawiającemu dowody ( np. oświadczenie Podwykonawcy ) potwierdzające zapłatę należnej im kwoty za dany 

etap prac.  

8. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działania i 

zaniechania własne. 

 

 

XXIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zgodnie z art.180.1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy  

czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP ( faksem lub 

pocztą elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).  

Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień  SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na 

stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

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

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania  przysługuje skarga do sądu. 

8. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI. (art. 179-198) ustawy Prawa 

Zamówień Publicznych (PZP). 

 

 

XXX. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP 

 

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby 

wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje Żadnych wymagań w tym zakresie. 
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XXXI. INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM 

 

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego. 

 

 

 

XXXII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji ( SIWZ) mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2162 z późn. zm.).   

 

 

 

 
Wykaz  załączników  do SIWZ: 

1. załącznik nr 1  - Formularz ofertowy, 

2. załącznik nr 2  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3. załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1  ustawy PZP, 

4. załącznik nr 4  - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

5. załącznik nr 4a                - Zobowiązanie innego/innych  podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów do wykonywania      

                                           zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy)  

6. załącznik nr 5  - Oświadczenie w sprawie uprawnień, 

7. załącznik nr 6  -Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat, 

8. załącznik nr 7               - Informacja dotycząca  przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, 

9. załącznik nr 8  - Wzór umowy, 

10. załącznik nr 9  - Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Pacanów 
 
 

 

  Pacanów,  kwiecień  2016r. 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zatwierdzam: 
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(data i podpis kierownika zamawiającego) 


