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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin 
KRS: 0000032476     NIP: 927-00-09-205    REGON:  970327589 
Kapitał Zakładowy 25.113.900,- PLN 
tel: 68 382 24 11 ; www.zwkiuk.swiebodzin.pl, e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb udzielenia zamówienia 
reguluje Regulamin udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych przez Zakład 
Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 
2019 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 428 000,00 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe). 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: 
„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przebudową istniejących 
odcinków sieci wodociągowej w obrębie ul. Topolowej w Świebodzinie, dz. ew. nr 374, 617/4, 630/3, 
382/10, 390 obręb geodezyjny 0002 miasta Świebodzin”. 
Niniejsze zamówienie nie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych. 
 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Informacje podstawowe 
 Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo  
– kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych projektem 
bez dodatkowego wynagrodzenia, w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 

W ramach dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem postępowania zakłada  
się : 
1. Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE klasy SDR 17, stanowiącej przedłużenie istniejącej 

sieci wodociągowej ø300 mm PE przebiegającej w ciągu ul. Topolowej na dz. nr 374. Projektowana 
sieć wodociągowa przebiegać będzie w dz. nr 374, 617/4, 630/3. Projekt w tym zakresie obejmował 
będzie przełączenie istniejących budynków na działkach nr 617/8, 617/5, 617/6, 617/7, 617/3, 617/2, 
368/6, 622/3, 380/6 oraz zakładał będzie umożliwienie dostawy wody na cele socjalno – bytowe dla 
pozostałych niezabudowanych działek przyległych do pasa drogowego. Należy uwzględnić przyszłą 
rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku działki nr 371/1. 

2. Przebudowę istniejących odcinków sieci wodociągowej w ul. Topolowej, obejmującej: 
a) wyłączeniu z eksploatacji odcinka sieci dn 175 mm  przebiegającej w ul. Topolowej na dz. 374 i 390 

wraz z przełączeniem do sieci wodociągowej dn 300 mm; 
 b) przebudowę istniejącej sieci wodociągowej dn 50 mm przebiegającej w ul. Topolowej  
na  dz. nr 382/10; 
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3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków 

sanitarnych na dz. nr 374, 617/4, 630/3, stanowiącą rozbudowę i przedłużenie istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej ks 200 mm przebiegającej w ul. Topolowej, która zakończona jest studnią 
kanalizacyjną o rzędnej  dna 78,55 m n.p.m. Z uwagi na konfigurację terenu w kierunku działek 
drogowych nr 374, 617/4 i 630,4   konieczne będzie zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno- tłocznej z przepompownią ścieków. Układ projektowanych kanałów grawitacyjnych ma 
zapewnić możliwość podłączania działek przyległych do pasa drogowego nr 617/1, 617/2, 617/3, 
617/5, 617/6, 617/7, 617/8, 617/9, 368/6, 630/4, 630/5 obręb 0002 miasta Świebodzin,  
z uwzględnieniem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku działki nr 371/1. 

 
 Na całości  terenu objętego postępowaniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
 Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania, zawierać powinna projekty  
w zakresie: 
 - branży sanitarnej; 
 - branży drogowej (odtworzenia  istniejącej nawierzchni po wykonanych robotach); 
 - branża elektryczna i AKPiA ( zasilanie przepompowni ścieków). 
 

A. Zakres szczegółowy projektowanej sieci wodociągowej 
 

1) Dostawa wody do nowo projektowanej sieci odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej  
dn 300 mm  w ul. Topolowej  w dz. nr 374 z włączeniem na wysokości dz. nr 32/1. Włączenie  
do istniejącej sieci wodociągowej dn 300 mm należy zaprojektować poprzez wstawienie  trójnika 
żeliwnego. W miejscu włączenia należy projektować zasuwę klinową. 

2) Od miejsca planowanego włączenia należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE100 klasy SDR 
17 poprzez działki o nr ew. 374, 617/4, 630/3 w sposób umożliwiający przyłączenie  
do nowoprojektowanej. W projekcie należy uwzględnić przyszłą rozbudowę sieci wodociągowej  
w kierunku działki nr 371/1. Przewiduje się zaprojektowanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 
o długości około 420 m. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne dn 80 
mm. 

3) Dla  działek nr 617/8, 617/5, 617/6, 617/7, 617/2, 617/3, 368/6, 622/3, 380/6 należy przewidzieć 
przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych zgodnie z aktualna lokalizacją, do 
nowoprojektowanej sieci wodociągowej. 

4) W dokumentacji należy uwzględnić przebudowę istniejących odcinków sieci wodociągowej w ul. 
Topolowej, obejmującej: 

a) wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci dn 175 mm  przebiegającej w ul. Topolowej  
na dz. 374 i 390 wraz z przełączeniem do sieci wodociągowej dn 300 mm. W tym zakresie należy w 
dokumentacji uwzględnić: 

- przełączenie istniejącej sieci wodociągowej dn 175 mm (na odcinku od działki nr 390  
do wysokości dz. nr 373/7),  do istniejącej sieci wodociągowej dn 300 mm; 

- przełączenie istniejącej sieci wodociągowej dn 80 mm biegnącej w kierunku  
ul. Konarskiego na dz. nr 390,  z rurociągu dn 175 mm do istniejącej sieci wodociągowej  
dn 300 mm  

- przełączenie istniejącej sieci wodociągowej dn 80 mm biegnącej w kierunku  
ul. Topolowej 1, 4 , 6, 7, 9 z rurociągu dn 175 mm do istniejącej sieci  wodociągowej Ø315 mm 
PVC; 

- wymianę istniejących przyłączy wodociągowych do dz. nr 681, 33/7, 33/6, 33/9, 419 wraz z 
przełączeniem z wodociągu  dn 175 mm do dn 300mm 

 - wymianę istniejących przyłączy wodociągowych do dz. nr 622/2, 622/1, 373/3 (aktualne 
zasilanie z wodociągu dn 300mm). 

b) przebudowę istniejącej sieci wodociągowej dn 50 mm przebiegającej w ul. Topolowej  
na dz. nr 382/10, 390, na rurociąg Ø90 mm PE klasy SDR 17 wraz z przełączaniem istniejących 
przyłączy wodociągowych; 
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5)  Szczegółowe wymagania co do zastosowanych w projekcie materiałów zostaną podane na etapie 
akceptacji koncepcji lokalizacji wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wydania warunków 
technicznych do projektowania dla powyższej inwestycji. 
 

B. Zakres projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej  wraz z przepompownią 
ścieków sanitarnych 
1) Zakres obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 mm w pasie 

drogowym na działkach o nr ew. 374, 617/4, 630/3 wraz z przepompownią ścieków 
sanitarnych oraz rurociągiem tłocznym z włączeniem do  istniejącej studni kanalizacji 
sanitarnej o rzędnej dna 78,55 m n.p.m. w ul. Topolowej, zlokalizowanej na dz. nr 374  
w Świebodzinie.  

2) Układ rurociągów grawitacyjnych  zaprojektować z rur PVC Ø200 klasy  
SN 8 o ściance litej w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych z  działek 
przyległych do pasa drogowego o nr ew. nr 617/1, 617/2, 617/3, 617/5, 617/6, 617/7, 617/8, 
617/9, 368/6, 630/4, 630/5 obręb 0002 miasta Świebodzin. Na sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej należy przewidzieć studnie rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego o 
średnicy Ø600mm do Ø1000mm, zaopatrzone we włazy żeliwno-betonowe. W jezdniach 
należy przewidzieć włazy typu ciężkiego klasy D400, natomiast w terenach zielonych włazy 
C250. Przewiduje się zaprojektowanie około 340 m kolektora grawitacyjnego. 

3) Przepompownie ścieków zaprojektować jako przejazdową. W dokumentacji projektowej 
należy uwzględnić zasilanie energetyczne przepompowni ścieków  oraz AKPiA wraz  
z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rurociąg 
tłoczny zaprojektować z rur PE klasy SDR 17 i wyposażyć w urządzenia odwadniające  
i odpowietrzające rurociąg. Przewiduje się zaprojektowanie sieci kanalizacji tłocznej o długości 
około 290 m. Przed włączeniem rurociągu tłocznego do istniejącej studni należy zaprojektować 
studnię rozprężną tworzywową.  

4) Szczegółowe wymagania co do zastosowanych w projekcie materiałów zostaną podane na 
etapie akceptacji koncepcji lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej  
i wydania warunków technicznych do projektowania do powyższej inwestycji. 

 
C. Sporządzenie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej określonej w pkt. A i B polegać będzie na: 

-  Opracowaniu mapy do celów projektowych. 
- Opracowaniu koncepcji lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (projektu roboczego)  

i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu. 
- Przygotowaniu wniosku i uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w imieniu     

Zamawiającego. 
- Wykonaniu badań gruntowo – wodnych podłoża - jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne. 
- Wykonaniu prac kameralnych w terenie. 
- Wykonaniu  Projektu  budowlanego kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych 

pozwoleń, zgód i uzgodnień (w szczególności obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie terenu w 
celu realizacji inwestycji przez Zamawiającego (uzyskanie zgody na dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane), opracowanego zgodnie z wymogami obowiązującej w Polsce ustawy - Prawo 
budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności udostępnienia 
gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych 
 – występuje Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego). 

- Przygotowanie wniosku, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu warunków technicznych 
przyłączania do sieci elektroenergetycznej dla projektowanej przepompowni ścieków. 

- Inwentaryzacji zieleni wraz z decyzją na wycinkę drzew – jeżeli będzie wymagana. 
- Wykonaniu projektu organizacji ruchu i odtworzenia terenu po robotach (uzgodniony  

i zatwierdzony przez Zarządcę drogi) jeżeli będzie  wymagany. 
- Opracowaniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Uzgodnieniu dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej (ZUD). 
- Przygotowaniu wniosku, uzyskanie i przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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- Wykonaniu projektów wykonawczych, które winny zawierać kompletne (umożliwiające 
weryfikację) obliczenia związane z zakresem projektowanych robót budowlanych, stanowiących 
uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonania robót. 

- Wykonaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Zamawiającego przyszłego wyboru (w 
trybie Ustawy prawo zamówień publicznych) Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych w 
zakresie objętym dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy. 

- Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego i ofertowego. 
- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane.  
  

D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Przewidywany termin wykonania zamówienia:  
a) w zakresie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do dnia 31.12.2021r.  i 
przekazania w tym terminie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji; 
b) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego – do czasu zrealizowania przez Zamawiającego 
zasadniczej części inwestycji budowlanej , jednak nie dłużej niż do dnia  31.12.2026r. 
 

 
VI. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 
 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawca składając swoja ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 

w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi 
załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich instrukcji, 
załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana Specyfikacji zostanie niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej. 

7. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.  
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych ani częściowych. 

 
VII.  WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §9 Regulaminu udzielania zamówień podprogowych 
dla kwot sektorowych, o którym mowa w części nr II SIWZ wyklucza  się:  

1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 
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2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  
lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny za; 

bronione pod groźbą kary; 
Ponadto z postępowania wyklucza się również Wykonawców , którzy: 

a) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się, w celu sporządzenia oferty, osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

b) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

c) Nie złożyli dokumentów żądanych w zapytaniu ofertowym lub SIWZ, 

d) Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą, 

e) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

  
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1. nie podlegają wykluczeniu – na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które stanowi integralną część formularza oferty – 
załącznik nr 2 do SIWZ, 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w  niniejszej SIWZ, 

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

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

1. Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia posiadającymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1186 ze zm.), umowy konieczne kwalifikacje i uprawienia, wymagane przepisami Rozporządzenia 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24.09.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnej, 
do projektowania bez ograniczeń.  

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną 
osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do 
odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.  
 
UWAGA: Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć kopie dokumentów 
potwierdzających  przynależność osób odpowiedzialnych za realizację zadania do właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz kopię uprawnień budowlanych. 
 

 
2. Warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia: 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o min. długości 200mb sieci każda. 
 
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 
oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały należycie wykonane. 
Dowody należytego wykonania zamówienia muszą mieć postać referencji/poświadczeń. 
Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, muszą zawierać co najmniej: 
 

a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, 
których dokumenty dotyczą, 

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, 
c. wskazanie zakresu zamówienia (w tym podanych przez Zamawiającego powyżej parametrów oraz 

długości sieci), 
d. wskazanie wartości zamówienia, 
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f. wskazanie miejsca wykonania,  



8 
 

g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w lit. b stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane 
należycie. 

 
 

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 
techniczny i kadrowy): 
 
- jedną osobą  jako Głównego Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Główny 
Projektant musi posiadać doświadczenie przy realizacji co najmniej 3 projektów budowy, przebudowy lub 
rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, z których każda  obejmowała swoim zakresem 
co najmniej budowę kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 200m. 
 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wykaz osób, które 
będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do 
niniejszej SIWZ. 
 
 

3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej: 

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 zł.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ani nie 
dopuszcza powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom całości lub części zamówienia. 
 
UWAGA:  
 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentów 
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego. 
UWAGA: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za wyjątkiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Jeżeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 7 dni  przed terminem składania ofert  
Treść wyjaśnień Zamawiający umieszcza na stronie internetowej. 
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 
- Marcin Wawrzyński, tel. (796-157-399) 
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- Przemysław Stefański, tel. (601-408-007), 
- sprawy związane z przedmiotem zamówienia 
w godz. urzędowania Zamawiającego , tj. od 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku 
polskim i w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane 
w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 

Oferta powinna zawierać: 
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
b) Wypełniony formularz ofertowy  - załącznik  nr 2, 
c) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3, 
d) Pełnomocnictwo w przypadku składania ofert przez pełnomocnika 
e) Klauzulę RODO – załącznik nr 4. 
f) Zastrzeżenie o udostępnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 
g) Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 6 
h) Wykaz osób do realizacji zamówienia – załącznik nr 7. 
 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie z adnotacją:  
Oferta w  postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.:„ Budowa 
sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przebudową istniejących odcinków 

sieci wodociągowej w obrębie ul. Topolowej w Świebodzinie, dz. ew. nr 374, 617/4, 630/3, 382/10, 390 
obręb geodezyjny 0002 miasta Świebodzin”. 

 w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 26.03.2021 r. do godz. 11:45. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 
Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
 
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. 

 
Zamawiający może, po upływie terminu składania ofert, wyznaczyć Wykonawcom dodatkowy termin, nie 
dłuższy niż 7 dni, na dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
uczestnictwa w postępowaniu lub spełnianie przez ofertowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego muszą potwierdzać spełnienie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane 
wymagań, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 
Dokumenty, wyjaśnienia oraz informacje składane w dodatkowym terminie nie mogą modyfikować 
w żaden sposób warunków realizacji zamówienia wskazanych w treści ofert. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
 
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Kryterium wyboru oferty jest 100% cena. 
2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

1. Wartość netto oraz cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
 
XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY  
   

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego bądź korespondencyjnie w terminie nie krótszym niż 
7dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O terminie podpisania 
umowy Zamawiający poinformuje wybranego  w wyniku przeprowadzenia postępowania Wykonawcę. 

  
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
  
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności oraz zmiany umowy - zgodnie z zapisami 
przedstawionymi we wzorze umowy. 
 
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert. 
 
XVII.  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, wypełniając załącznik nr 5 do SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jednakże Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej: 
- nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy, 
- ceny, 
- terminu wykonania zamówienia, 
- warunków płatności zawartych w ofercie, 
- innych informacji stanowiących informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429). 
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XVIII. PODWYKONASTWO 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ani nie 
dopuszcza powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom całości lub części zamówienia. 
 
XIX. ODRZUCENIE OFERTY: 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu bądź specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, 
f) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
     


