
       

   

 

 

    

Numer postępowania: RO.Z 271.4.2016 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Nazwa zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa 
kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Przywidz – etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra. 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 
telefon: 58 682 51 46 
fax: 58 682 52 25 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”. 
3.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności ustawa. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany  
i wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gromadzin, Jodłowno, Sucha 
Huta, gmina Przywidz wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zakres zamówienia 
obejmuje również nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji 
projektowej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie) oraz bezpłatną aktualizację kosztorysu 
inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
 
2. Podstawy opracowania:  

 

2.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy 

2.2 Dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad  
i podziemnego w rejonie terenu projektowanej sieci - uzyskać od odpowiednich organów branżowych 
oraz we własnym zakresie (przewidzieć wykonania przekopów próbnych przy skrzyżowaniach  
z istniejącym uzbrojeniem terenu).  
2.3 Dane odnośnie warunków gruntowo – wodnych oraz stopnia agresywności wód gruntowych 
(dokumentację geotechniczną – minimum jeden otwór na 500mb. sieci oraz w miejscu posadowienia 
planowanych przepompowni) na trasie projektowanego rurociągu – uzyskać (wykonać) we własnym 
zakresie i na własny koszt.  
2.4 Obowiązujące normy i normatywy techniczne. 
 
3. Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej 
 
3.1  Dokumentacja projektowa - zestawienie dokumentów: 
3.1.1. Projekt technologiczno – konstrukcyjny sieci i przyłączy oraz wodociągu na potrzeby 
przepompowni: 
a) technologia  
b) konstrukcja 
c) projekt dotyczący ewentualnego odwodnienia wykopów 
d) projekt dotyczący usunięcia kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony z odpowiednimi 
właścicielami uzbrojenia 
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e) projekt elektryczny instalacji i przyłączy. 
3.1.2. Projekt architektoniczny przepompowni ścieków. 
3.1.3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (OR) 
3.1.4. Projekt odtworzenia nawierzchni 
3.1.5. Dokumentacja terenowo-prawna 
3.1.6. Przedmiar robót 
3.1.7. Kosztorys Inwestorski  
3.1.8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
3.1.9. Wykonanie karty informacyjnej i ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko  
w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem (w razie konieczności). 
3.1.10. Wykonanie dodatkowych szkiców geodezyjnych, zrewidowanych w terenie w miejscach 
włączenia nowych sieci do istniejących sieci. 
3.1.11. Przeprowadzenie analizy technicznej obciążenia projektowanych zlewni do obecnego układu 
sieci. 

 
3.2 Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania: 

 
3.2.2 Dokumentacja terenowo-prawna - dokumenty do oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością - dokumentację terenowo – prawną w zakresie umożliwiającym przygotowanie umów 
obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady korzystania z gruntu 
podmiotów prywatnych po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń 
 i uzbrojenia;  
 
Dokumentacja terenowo – prawna powinna obejmować: 

- mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi  
urządzeniami i uzbrojeniem, 

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których winno wynikać przez jakie działki (nr 
arkusza, obręb) przechodzą projektowane urządzenia i uzbrojenia. W terenach 
niezabudowanych na każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i 
zwymiarowane: strefa ochronna i pas roboczy, 

- kserokopie oświadczeń właścicieli działek wyrażających wstępną zgodę na 
zlokalizowanie i pobudowanie na ich nieruchomościach projektowanych urządzeń i 
uzbrojenia. Oświadczenia właścicieli muszą posiadać datę potwierdzającą dzień spisania 
oświadczenia oraz być przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiającego na 
etapie projektowania - załącznik C do SIWZ 

-  w przypadku niezgodności z wypisami z rejestru gruntów, zestawić tabelarycznie 
ewentualne zmiany właścicieli odpowiednich działek, 

- zgody właścicieli działek, przez które przebiega zaprojektowana sieć w formie 
oświadczeń, decyzji, uzgodnień z określeniem numeru działki;  

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS Excel) 
zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, 
powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, 
informacje co będzie zlokalizowane na danej działce, np. wodociąg (średnica, długość), 
kanał (średnica, długość), kabel (długość), łącze światłowodowe (długość), droga 
dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznika D do SIWZ. 

 
3.2.3 Projekt organizacji ruchu na czas budowy (OR) zarówno samochodowego jak i pieszego 
uzgodniony z zarządcą dróg gminnych. 
 
3.2.4 Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru 
zarządcą drogi lub właścicielem terenu.  
 
3.2.5 Kosztorys inwestorski metodą szczegółową w formie pisemnej i elektronicznej, opracowany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym ze zm.), na bazie programu Norma Pro lub równoważneg z możliwością 
przetransponowania na pliki MS Excel  wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (ZZK). Pozycje 
kosztorysowe muszą być odpowiednio posegregowane i zgodne z przedmiarem robót. 
 



       

   

 

 

    

3.2.6 Przedmiar robót – w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie *.xls/xlsx – przedmiar 
scalony przygotowany w formie tabelarycznej. W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy 
podać następujące informacje: 

    - numer pozycji przedmiaru, 
    - numer STWiOR, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
    - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, 
    - jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
    - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej.  
 
3.2.7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), spełniające 
wymagania rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) – 
zawierająca zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 
dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wykonane 
jako oddzielne opracowania - należy wydzielić w odrębne tomy zgodnie z przyjętą systematyką 
podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować  
z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 
 
3.2.8 Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)  
i spełniające wymagania rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z 
późn. zm.). 
 
3.2.9 Projekt wykonawczy spełniający wymagania rozporządzenia 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 (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
 
3.3. Dodatkowe wymagania do zawartości dokumentacji: 
 
3.3.1 opis techniczny powinien zawierać szczegółowe przedstawienie całego zamierzenia 
inwestycyjnego, w którym zobowiązuje się biuro projektów do zawarcia klauzuli, że: „dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę i szkic) wraz ze współrzędnymi 
wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy i obiektów zapisanych na 
typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do 
ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej 
współrzędnych nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać 
z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku” 
plan orientacyjny w skali 1:5000 
3.3.2 plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami działek  
i numerami działek, z lokalizacją trasy przewodu w skali 1:500 aktualizowane wraz z naniesionym 
odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejącym i projektowanym (w granicach pasa roboczego), 
zweryfikowane w terenie przez Wykonawcę, zwłaszcza w zakresie kolizji z budowlami, budynkami, 
sieciami  
i roślinnością 
3.3.3 projekt usunięcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony 
z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia 
3.3.4 profile projektowanego przewodu oraz przyłączy w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego 
1:500 z wkreślonymi innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w drodze lub krzyżującymi się  
z projektowanym przewodem 
3.3.6 wszelkie pozytywne uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami 
wykonawczymi, w tym wnioski o zgodę na wycięcie drzew 



       

   

 

 

    

3.3.7 oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
3.3.8 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
3.3.9 zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym 
terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku 
obowiązku sprawdzenia projektu 
3.3.10 komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień zestawiony w osobnej teczce  
3.3.11 matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy 
3.3.12 spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej  
3.3.13 oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia  
3.3.14 zestawienie długości poszczególnych sieci i przyłączy z numerami działek, adresami oraz 
nazwiskami właścicieli w formie tabeli w arkuszu kalkualcyjnym. 
 
4. Dodatkowe informacje  

 
4.1 W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnień, decyzji, opinii, 
postanowień, opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i 
wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4.2 W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji  elektronicznej w tym 
również projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami (w formatach pdf, ath,, doc., *.xls/xlsx.). 
Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie: 
a)  skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF, 
b) skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z 
rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF), 
c)  dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak DWG albo 
DXF (lub np. ShapeFile lub GML) ostatnich wersji projektów. Wymienione pliki powinny być:  

a) w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18, 
b) skala opracowania 1:500, 
c) obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne  identyfikatory 
pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML), 
d) część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne: 
e) warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw 
referencyjnych. 
 

5. Dostarczenie opracowania projektowego  
 

Lp.  Dokumentacja Ilość egz.  
w formie 

papierowej 

Ilość egz.  
w formie 

elektronicznej  

1 Kompletna dokumentacja projektowa 5 1 

2 Projekt budowlany- oryginał 2 1 

3 Kosztorys inwestorski 3 1 

4 Przedmiar robót  3 1 

5 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

3 1 

6 Matryce map zasadniczych, na bazie, których został 
opracowany przedmiot umowy. 

1   

7 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 1 1 

 
 
6. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i 
urządzeń była zgodna z art. 26 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację 
projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, wówczas jest zobowiązany: 
- wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, 
- doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

 
7. Zaleca się żeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana była przed wszystkim w pasie 
drogowym, będącym w zarządzie właściciela drogi (Zamawiającego).Jedynie tam gdzie będzie to 



       

   

 

 

    

niemożliwe dopuszcza się lokalizację rurociągu w innych terenach pod warunkiem uzgodnienia tego z 
Zamawiającym. W tym przypadku należy załączyć zgody właścicieli na pobudowanie uzbrojenia na ich 
działce. 
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają  
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi 
za wady wykonanych robót na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 5 lat od 
bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy 
9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 
 
15. CPV: 
 
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
do dnia 25 listopada 2016r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co 
najmniej dwie usługi dot. wykonania dokumentacji projektowej, w tym jedna obejmująca branżę 
wodną/kanalizacyjną. 
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę 
odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek dotyczący dysponowania przez Wykonawcę 
odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna 
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną  
osobą, która posiada uprawnienia do projektowania: 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
 
UWAGA: 
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 



       

   

 

 

    

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).  
 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego 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 przedmiotowego zamówienia. 
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, 
określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zostaną wykluczeni  
z udziału w niniejszym postępowaniu 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych  
w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 
2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania – załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć dowody potwierdzające, że usługi wykazane w wykazie zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (np. referencje), Dowodami, o których mowa powyżej, są: 
a) poświadczenie, z tym że do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, obejmujący osoby, o których 
mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1c SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ, 
4) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie osób, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6 do SIWZ, 
5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie 
dysponował nimi na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy - ewentualnie do wykorzystania wzór 
oświadczenia - załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy muszą złożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie 



       

   

 

 

    

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 2 ppkt 1 
niniejszego rozdziału; 
 
3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ 
 
4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty. 
Powyższy zapis nie dotyczy: 
1) pełnomocnictw, które należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
notariusza, 
2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które należy przedłożyć w formie 
oryginału, 
3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy przedstawić w formie 
oryginału.  
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
6. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
2) Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki udziału w postępowaniu: 
a) każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia; 
b) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 2 ppkt 1 i 2 SIWZ, które muszą zostać złożone na 
potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
każdy podmiot składa osobno, 
c) łącznie (wspólnie) te podmioty muszą spełniać warunki, o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 a-d 
SIWZ; 
d) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 ppkt 2- 5 SIWZ, które należy złożyć na potwierdzenie 
spełniania warunków o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 a-d SIWZ, podmioty składają wspólnie 
lub każdy podmiot osobno, 
e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, każdy podmiot składa 
osobno lub jedno wspólnie. 
3) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 
4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona  
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
 
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. 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). 
 



       

   

 

 

    

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I SIWZ 
 
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
 
sprawy merytoryczne: 
imię i nazwisko: Tomasz Herbasz  
telefon: 58 682 50 69  
w terminach: wtorek, czwartek w godz. od 9:00 - 15:00,  
 
sprawy proceduralne: 
imię i nazwisko: Katarzyna Elwart  
telefon: 58 682 59 86  
w terminach: poniedziałek – piątek 9:00 - 15:00 
 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – 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. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczona na stronie internetowej http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne, na której 
udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia a także zamieści na własnej stronie internetowej 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami  
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.  
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być 
wyrażona na piśmie, faksem. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką. 
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne


       

   

 

 

    

5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn  
i wierszy. 
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie 
elektronicznej. 
10. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez notariusza. 
11. Za zgodność z oryginałem powinna być poświadczona każda strona kopii zawierająca jakąkolwiek 
treść. 
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców winny być poświadczone za zgodność  
z oryginałem przez tych Wykonawców. 
13. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki, o których 
mowa w niniejszej SIWZ. Na ofertę składają się: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
 o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), 
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 
4) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ, 
14. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania 
oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako osoba uprawniona ze strony do oferty winno 
być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 
15. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania. 
16. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 
17. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 
poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kopii. 
18. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 
 
Uwaga: 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ 
jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 
19. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana  
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 
każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 
pełnomocnika. 
20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym, jak  
i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, 
wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika. 
21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty  
i uczestnictwem w postępowaniu. 
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 
23. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. 



       

   

 

 

    

24. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
25. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: 
„INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.)” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
26. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub 
zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
27. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając 
ofertę, iż nie mogą być one udostępnione. 
28. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 
29. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 
dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
Zamawiającego: 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
pok. 2.4 
 
do dnia 2016-04-25 do godz. 10:00  
 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
 
3. Oznakowane oferty następujące: opracowanie dokumentacji projektowej – kanalizacja III etap 
 
4. Miejsce otwarcia ofert: 
 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
pok. 2.4 
 
dnia 2016-04-25 o godz. 10:15 
 
5. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie 
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem  
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na 



       

   

 

 

    

piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta,  
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
8. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację  
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen,  
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  
5. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Przeliczeń waluty 
na polskie złote należy dokonywać w oparciu o tabelę A kursów średnich walut obcych NBP z dnia 
ukazania się w BZP ogłoszenia o zamówieniu. 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,  
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).  
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w 
oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
 
 

Nazwa kryterium Waga 

cena oferty 90 

Termin płatności 10 

 
 



       

   

 

 

    

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami 
prawa. 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
 
 
Cena: 
 

C cena najniższa 
           ----------------------- x 90 

C cena badana 
 
 
 

Termin płatności: 
 
od 7 dni do 14 dni – 5 pkt 
od 15 dni do 21 dni – 10 pkt 

 
      
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie.  
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przywidz.pl/zamowienia- 
publiczne 
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-%20publiczne
http://www.przywidz.pl/zamowienia-%20publiczne


       

   

 

 

    

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
 
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 9 do SIWZ. 
2. Należy zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń, co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść na formularzu ofertowym. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
 
XVIII. Załączniki 
 
załącznik A Program Funkcjonalno -Użytkowy 
załącznik B do SIWZ - wzór oświadczenia właścicieli 
załącznik C do SIWZ – zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie 
 
Zał. Nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy 
Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Zał. Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Zał. Nr 4 – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług 
Zał. Nr 5 - wykaz osób 
Zał. Nr 6 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia 
Zał. Nr 7- oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia 
Zał. Nr 8 oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 
Zał. Nr 9 – wzór umowy 
 
 
 
Przywidz dnia, 15 kwietnia 2016r. 
 
 
 
______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej 


