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  Świebodzin,  13 maja  2020 roku 
 

 
 
 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” 
 

prowadzonego 
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) 
  
 
 
 

Zatwierdzam 
                  
                                        .................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świebodzin, dnia  13 maja  2020 roku 
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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 
 
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 443 000,00 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe). 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”. 
 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
 
A. W zakresie sieci wodociągowej 

 
1) Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø90 mm, obejmowała będzie odcinek od wysokości budynku 
przy ul. Słonecznej nr 48 do dz. nr 827. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø90mm przebiegającej 
w ul. Słonecznej, dz. nr 587 należy zaprojektować poprzez wstawienie  trójnika równoprzelotowego 
żeliwnego. W miejscu włączenia należy projektować zasuwę klinową odcinającą. 
2) Od miejsca planowanego włączenia należy zaprojektować sieć wodociągową z rur Ø 90 mm PE100 klasy 
min. SDR 17 poprzez działki 587 (ul. Słoneczna), do dz. nr 827, gdzie sieć należy zakończyć hydrantem 
nadziemnym dn 80 mm, umożliwiającym płukanie sieci wodociągowej. Przewiduje się zaprojektowanie sieci 
wodociągowej z rur Ø90mm PE100 SDR17 o długości około 160 m. 

 
B. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 

 
1) Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 mm, obejmowała będzie odcinek 
od wysokości istniejącej studni kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna 93,21 m n.p.m. na dz. nr 587 w ul. 
Słonecznej do dz. nr 827. Włączenie należy zaprojektować w kinetę istniejącej studni betonowej. 
2) Od miejsca planowanego włączenia do  dz. nr 827 należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur o średnicy min. Ø200 mm PVC klasy SN8 o ściankach litych, zakończoną w działce nr 827 
studnia rewizyjną z tworzywa sztucznego np. typu Tegra. Przewiduje się zaprojektowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej Ø200 mm PVC klasy SN 8 o ściance litej o długości około 36 m. 

  
C. Sporządzenie dokumentacji  projektowej określonej w pkt. A i B polegać będzie na: 

-  Opracowaniu mapy do celów projektowych. 
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- Opracowaniu koncepcji lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i przedłożenie jej do 
akceptacji Zamawiającemu. 
- Przygotowaniu wniosku i uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w imieniu     
Zamawiającego – jeżeli okaże się to konieczne. 
- Wykonaniu badań gruntowo – wodnych podłoża. 
- 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). 
- 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. 
- 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. 
- Przygotowaniu wniosku, uzyskanie i przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR). 

 Opracowaną koncepcję i dokumentację projektową należy skoordynować i uzgodnić pomiędzy 
poszczególnymi branżami. W związku z równoległym opracowaniem dokumentacji projektowej na 
rozbudowę ulicy Słonecznej (droga gminna) na odcinku od posesji ul. Słoneczna 34 do działki nr 827, 
a której teren opracowania pokrywa się częściowo z zakresem niniejszego postępowania, należy 
skoordynować prace projektowe z Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest 
uzgodniony plan zagospodarowania w zakresie planowanej przebudowy drogi. 

 
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 31.12.2020r.  
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  31.12.2025r. 

 
Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę: 
Protokół odbioru dokumentacji projektowej potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę                            
i przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletną dokumentacją. 

 
 
 
VI. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 
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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 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; 

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; 



5 

 

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. 

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, 

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.  
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UWAGA: Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć kopie dokumentów 
potwierdzających  przynależność osób odpowiedzialnych za realizację zadania do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
 

 
2. Warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia: 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie, posiada doświadczenie 
w wykonaniu 2 (ilość) zadań o min. długości 150 mb sieci każde, w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy lub przebudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, oraz 
posiadania  przez osobę o której mowa w pkt 1 minimum 3 letniego doświadczenie w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowych w zakresie posiadanych uprawnień. 
 
UWAGA: Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć kopie dokumentów 
potwierdzających spełnianie w/w warunku. 
 
 

3. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej: 

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ani nie 
dopuszcza powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom całości lub części zamówienia. 
 
UWAGA: Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć kopię aktualnej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
 

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 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: 
Anna Butkiewicz, tel. (68 382 24 11) 
- sprawy związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego 

Przemysław Stefański, tel. (68 382 24 11), 
- sprawy związane z przedmiotem zamówienia 

 

w godz. urzędowania Zamawiającego , tj. od 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
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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) Wypełniony formularz ofertowy  - załącznik  nr 1, 
b) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2, 
c) Pełnomocnictwo w przypadku składania ofert przez pełnomocnika, 
d) Klauzulę RODO – załącznik nr 3. 
 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta 

na opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami terenu osiedla przy ul. Słowiańskiej w Świebodzinie” w sekretariacie – 
pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:45. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 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. 
 
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. 
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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 
2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 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 - 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, 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). 
 
XVIII. 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, 

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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         Załącznik nr 1  do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

„Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie.” 
 

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.). 
 Projektowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, stanowić będą przedłużenie 
istniejących sieci przebiegających w ciągu ul. Słonecznej na dz. nr 587, których wykonanie poprzedzać będzie 
planowaną przez Gminę Świebodzin rozbudowę ul. Słonecznej i ma za zadanie umożliwić w przyszłości 
przyłączenie nowych odbiorców. 
 Na całości  terenu objętego postępowaniem  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Zakres projektowanej sieci wodociągowej 

 
1) Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Ø90 mm, obejmowała będzie odcinek od wysokości budynku 

przy ul. Słonecznej nr 48 do dz. nr 827. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø90mm przebiegającej 
w ul. Słonecznej, dz. nr 587 należy zaprojektować poprzez wstawienie  trójnika równoprzelotowego 
żeliwnego. W miejscu włączenia należy projektować zasuwę klinową odcinającą. 

2) Od miejsca planowanego włączenia należy zaprojektować sieć wodociągową z rur Ø 90 mm PE100 klasy 
min. SDR 17 poprzez działki 587 (ul. Słoneczna), do dz. nr 827, gdzie sieć należy zakończyć hydrantem 
nadziemnym dn 80 mm, umożliwiającym płukanie sieci wodociągowej. Przewiduje się zaprojektowanie 
sieci wodociągowej z rur Ø90mm PE100 SDR17 o długości około 160 m. 

 
Zakres projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 
1) Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 mm, obejmowała będzie odcinek 

od wysokości istniejącej studni kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna 93,21 m n.p.m. na dz. nr 587 w ul. 
Słonecznej do dz. nr 827. Włączenie należy zaprojektować w kinetę istniejącej studni betonowej. 

2) Od miejsca planowanego włączenia do  dz. nr 827 należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur o średnicy min. Ø200 mm PVC klasy SN8 o ściankach litych, zakończoną w działce nr 
827 studnia rewizyjną z tworzywa sztucznego np. typu Tegra. Przewiduje się zaprojektowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 mm PVC klasy SN 8 o ściance litej o długości około 36 m. 

 
Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania, zawierać powinna również projekt 

odtworzenia nawierzchni po wykonanych robotach. 
 
A. 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. 
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- 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). 

- 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. 
- 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. 
- Przygotowaniu wniosku, uzyskanie i przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
- Opracowaniu przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. 
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR). 

 Opracowaną koncepcję i dokumentację projektową należy skoordynować i uzgodnić pomiędzy 
poszczególnymi branżami. W związku z równoległym opracowaniem dokumentacji projektowej na 
rozbudowę ulicy Słonecznej (droga gminna) na odcinku od posesji ul. Słoneczna 34 do działki nr 827, a 
której teren opracowania pokrywa się częściowo z zakresem niniejszego postępowania, należy 
skoordynować prace projektowe z Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest 
uzgodniony plan zagospodarowania terenu w zakresie planowanej przebudowy drogi. 

 
 

2. Dokumenty, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy 
do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
a) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego 
 

3. Ogólne warunki techniczne i jakościowe w zakresie dokumentacji projektowej. 
Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania zwróci się do ZWKiUK w Świebodzinie o akceptację dla 
przyjętych założeń projektowych.  

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, muszą odpowiadać wszelkim 
obowiązującym i wymaganym przepisom i normom w zakresie dopuszczenia do użytkowania, eksploatacji 
itp. Wykonawca na etapie projektowania uzgodni z Zamawiającym proponowane do zastosowania 
materiały. 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
Przewidywany termin wykonania zamówienia:  
a) w zakresie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do dnia 30.10.2020 r.  

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  32.12.2025r. 
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Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę: 

a) w zakresie określonym w pkt. 4a - protokół odbioru dokumentacji projektowej potwierdzający 
uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie Zamawiającemu Decyzji o pozwoleniu na budowę 
wraz z kompletną dokumentacją. 

b) W zakresie określonym w pkt. 4b – protokół odbioru końcowego budowy, potwierdzający 
wykonanie inwestycji. 

 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące projektu budowlanego. 

 
5.1 Wykonany projekt i dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinny spełniać wymagania polskich 

przepisów i norm. 
5.2 Projekt budowlany (branży sanitarnej) musi spełniać wymagania określone w przepisach polskich wraz 

z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (rozszerzenie projektu o rysunki i detale 
wykonawcze). 

5.3 Wszystkie wartości fizyczne i wymiary należy podać w jednostkach zgodnych z układem SI. 
 

6. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac projektowych do: 
6.1 Dokonywania roboczych uzgodnień dokumentacji z Zamawiającym lub z upoważnionymi przez 

Zamawiającego przedstawicielami oraz z zainteresowanymi instytucjami – Zamawiający wymaga aby 
odbyły się min. 3 spotkań roboczych, potwierdzone protokołem spisanym przez Wykonawcę 
i podpisanym przez strony. Na spotkaniach roboczych będą dokonywane m.in. uzgodnienia 
dokumentacji projektowej. 

6.2 Uzyskania wymaganych opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz dokonania uzgodnień dokumentacji 
projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: 
a) z instytucjami i osobami, z którymi konieczność uzyskania opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz 

uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych; 
6.3 Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego i występowania w jego 

imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.   
6.4 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową zgodną z wymaganiami określonymi 

w obowiązujących przepisach prawa.  
6.5 Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. 
6.6 Opis przedmiotu zamówienia niezbędny do postępowania przetargowego na wykonanie robót 

budowlanych 
 
7. Forma przekazania dokumentacji projektowej dla Zamawiającego. 

7.1 Cała dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w języku polskim w wersji papierowej 
i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana, by móc dokonać ewentualnych 
poprawek i zmian w jej treści. 
7.2 Wykonawca przekaże: 

7.2.1  Dokumentację projektową w formie: 
a) tradycyjnej – na papierze koloru białego: 

– 2 szt. Projektu budowlanego (Oryginały projektu zatwierdzone decyzją  o pozwoleniu na budowę), 
– 1 szt.  Projektu budowlanego– kopii ww. projektu, 
- 2 szt. STWiOR,  
- 2 szt. Przedmiaru robót 
- 2 szt. Kosztorysu inwestorskiego 
1 egz. Opis przedmiotu zamówienia niezbędny do postępowania przetargowego na wykonanie 
robót budowlanych 

b) elektronicznej – na nośniku elektronicznym – 1 szt. – projekt w wersji ostatecznej (złożonej do 
pozwolenia na budowę) oraz pozostałe wymagane dokumenty w wersji edytowalnej i 
nieedytowalnej  
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− pliki tekstowe w formacie *.doc, *.xls, i *.pdf 

− pliki obliczeniowe w formacie *.xls,  *.pdf 
 Pliki zapisane w formacie *.doc,*.xls,  muszą być edytowalne. 

− pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.dxf  i *.pdf 
 Pliki zapisane w formacie *.dxf muszą być edytowalne. 
 

8. Warunki dodatkowe. 
8.1 Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy we wszystkich sprawach formalnych, tam gdzie udział 

Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli Wykonawcy stosownych 
pełnomocnictw. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi 
Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami 
fizycznymi. 

8.2 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału projektantów posiadających wiedzę i 
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewnienia innych specjalistów 
niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane 
z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie. 
Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

8.3 Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu bieżącej koordynacji prac 
projektowych.  

8.4 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób kompetentnych w naradach na temat 
postępów realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

8.5 Po zakończeniu procesu projektowania Wykonawca przedłoży kompletny projekt budowlany do 
Zamawiającego (w 2 egzemplarzach – jeden pozostaje u Zamawiającego + jeden opieczętowany 
zostanie zwrócony Wykonawcy) celem uzyskania uzgodnienia Zamawiającego przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w terminie określonym w Umowie.   

8.6 Językiem opracowanej dokumentacji, korespondencji oraz odbywanych spotkań i narad jest język 
polski.   

8.7 Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia; 
2. przeanalizowanie materiałów, dokumentów przekazanych przez Zamawiającego pod kątem ich 
kompletności i przydatności do dalszych prac projektowych; 

3. wszelkie koszty, opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskaniem map do celów projektowych, uzgodnień, opinii, decyzji, zgłoszenia robót budowlanych 
Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

8.8 Zakres prac obejmował będzie branże: 
- sanitarną, 
- drogową – jeżeli niezbędny zakres prac będzie obejmował tę branżę, 

8.9 Po przekazaniu dokumentacji projektowej wszelkie prawa autorskie związane ze sporządzeniem tejże 
dokumentacji przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ                                                        

FORMULARZ OFERTY 
Nazwa zamówienia:  
1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie  
ul. Młyńska 37 

 
2. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa) Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. Ja niżej podpisany, odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” 
składam niniejszą ofertę na  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:  
 

1 Cena netto (PLN) 
 

 
2 
 

Stawka podatku VAT (%) 
 
 

 
3 
 

Wysokość podatku VAT (PLN) 
 

 
4 
 

Cena oferty brutto (PLN) 
 

 
Słownie cena oferty brutto: ………………….…………………………………………………………………………….. 

 

5. Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz 
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 
zamówienia. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń oraz otrzymałem informacje konieczne do przygotowania oferty. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na 
zaproponowanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
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10. Oświadczam, że  zapoznałem się z klauzulą  informacyjną  oraz  wypełniłem obowiązki informacyjne  
przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO¹  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane osobowe  
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o  udzielenie  zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*  Jednocześnie poinformowałem ww. osoby o tym, iż odbiorcą ich danych 
będzie Zamawiający.  

11. Zamawiający,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  11  marca  2004 r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (t.j. Dz. U. 
z 2018 r.,  poz.  2174  ze  zm.)  dopuszcza  możliwość  wystawiania  i  przesyłania (w  tym  poprzez 
udostępnianie)  faktur  w formie  elektronicznej,  ze  wszystkimi  prawnymi skutkami doręczenia. Faktura 
w formie elektronicznej musi być zgodna oraz zawierać dane wymagane w  ustawie,  o  której  mowa  
w zdaniu  pierwszym - w  tym  zapewniać  autentyczność  pochodzenia, integralność treści i czytelność 
faktury, o których mowa w art. 106m ustawy.  

12. Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, z powodu 

braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt VII SIWZ. 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

 

Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do podpisania 

niniejszej oferty          
w imieniu Wykonawcy 

Podpis osoby 
upoważnionej do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy Data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór Umowy Nr DZP/06/2020 
na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonywanie nadzoru autorskiego 

 
W dniu……………………………….w Świebodzinie pomiędzy 
 
Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 37 (66-200 Świebodzin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032476, legitymującą się numerem 

NIP: 9270009205 oraz REGON: 970327589, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 25 113 900,00 

złotych 

reprezentowaną przez: Pana Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu 

 zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 
a 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa 
NIP: ____________ 
Regon: __________________ 
KRS: _________________________ 
którego reprezentuje: 
- ________________ - ___________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego i dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, bez stosowania przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), z uwagi na 
wartość zamówienia sektorowego ustaloną poniżej obowiązujących progów kwotowych – art. 132 ust. 1 
pkt  4 i art. 132  ust. 2 ustawy Pzp. 
 

Przedmiot umowy 

§1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie” 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.). 

 Projektowana sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, stanowić będą przedłużenie istniejących sieci 
przebiegających w ciągu ul. Słonecznej na dz. nr 587, których wykonanie poprzedzać będzie planowaną 
przez Gminę Świebodzin rozbudowę ul. Słonecznej i ma za zadanie umożliwić w przyszłości przyłączenie 
nowych odbiorców, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 
1 do Umowy. 

 
2. Opracowanie dokumentacji projektowej objętej Umową polegać będzie m.in. na: 

-  Opracowaniu mapy do celów projektowych. 
- Opracowaniu koncepcji lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i przedłożenie jej do 

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

Zamawiającego. 
- Wykonaniu badań gruntowo – wodnych podłoża. 
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- 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). 

- 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. 
- 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. 
- Przygotowaniu wniosku, uzyskanie i przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR). 
  Opracowaną koncepcję (projekt roboczy) i dokumentację projektową należy skoordynować  

i uzgodnić pomiędzy poszczególnymi branżami. W związku z równoległym opracowaniem dokumentacji 
projektowej na rozbudowę ulicy Słonecznej (droga gminna) na odcinku od posesji ul. Słoneczna 34 do 
działki nr 827, a której teren opracowania pokrywa się częściowo z zakresem niniejszego postępowania, 
należy skoordynować prace projektowe z Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania 
Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. 

 
3. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i zasadami miedzy technicznej, a w szczególności: 
− ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 – tekst jednolity), 
− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), 
− ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 – tekst jednolity), 
− rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 124 tekst jednolity), 
− rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 – tekst z późn. zm.), 
− rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tekst 
jednolity), 
− rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity),  
− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 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 (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 tekst jednolity),  
− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 
oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w formie i w ilościach 

określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
Umowy. Dokumentacja w formacie *.pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej 
całą zawartość (treść – opis techniczny, rysunki z podpisami projektantów, warunki techniczne 
wydane przez firmy branżowe oraz uzgodnienia) wraz ze stronami tytułowymi. 

5. Przyjęte w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. Ich zastosowanie zostanie uzgodnione 
z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. Zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) zostaną 
opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia.  

6. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej i jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz 
opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji 
projektowej. 

Obowiązki stron 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania min. 3 spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych 
i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnym protokołem (przygotowanym przez Projektanta) 
i podpisanym przez strony.  

2. Wykonawca zobowiązany jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokonać uzgodnień 
trasy projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z Urzędem Miejskim w Świebodzinie, 
w związku z równoległym opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę dróg z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych, której inwestorem jest Gmina 
Świebodzin a której obszar opracowania pokrywa się  

3. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć w dokumentacji takie rozwiązania, które będą minimalizować 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze oraz minimalizować koszty realizacji i eksploatacji inwestycji. 

4. Wszelkie informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za 
wyjątkiem przypadków, gdy to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez 
Wykonawcę bez uprzedniej pisemny zgody Zamawiającego. 

5. Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji  
w sprawach przedmiotu umowy jest ……………………………………………….., tel. ………………………………………. E-
mail: ………………………………………………… 

6. Pełnomocnikiem Wykonawcy do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest 
………………………………………., tel. ………………………………………………, E-mail: …………………………………… 

7. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania 
Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Upoważnienie to zostanie wydane Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy. 

 

Nadzór autorski 

§3 

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie: 
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
− uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,  
− ścisłej współpracy z Zamawiającym , Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,  
− pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją,  
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− udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji 
wynikających z dokumentacji,  
− udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez 
Wykonawcę robot budowlanych, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego – po uprzednim 
wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
− udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych 
lub uzupełniających – w przypadku żądania przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
− opiniowania dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę robót budowlanych – w przypadku żądania 
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
− udziału w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych – po uprzednim wezwaniu przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
− sprawowanie aktywnego nadzoru, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie 
szczegółowych rozwiązań wykonawczych,  
− bieżące informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o ewentualnych wadach 
dokumentacji w toku realizacji projektu i usuwanie tych wad w ramach świadczenia usługi,  
− wykonywanie dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 
realizacji projektu bez dodatkowego wynagrodzenia,  
− za czynność związaną ze sprawowaniem nadzoru autorskiego uważa się potwierdzony odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy pobyt Projektanta na budowie. W szczególnych przypadkach, za zgodą 
Zamawiającego wystarczające może być wykonanie pracy Projektanta w biurze bez przybycia na plac 
budowy. Praca w biurze musi być udokumentowana poprzez: zapisy na rysunkach wschodzących w skład 
dokumentacji (opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Projektanta 
odpowiedniej branży); rysunki zamienne lub uzupełniające z opisem i informacją jaki element  
 

Termin wykonania umowy 

§4 

1. Termin rozpoczęcia wykonania dokumentacji projektowej - od dnia podpisania umowy  
i otrzymania od Zamawiającego dokumentu określonego w §2  pkt. 7 niniejszej umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: 
a. w zakresie wykonania opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do dnia 

31.12.2020r.  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  
31.12.2025r. 

3. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji Umowy, dołączając 
odpowiednie uzasadnienie. 

4. Przesunięcie terminu zakończenia prac możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu 
zawartego przez strony, pod rygorem nieważności. W takim przypadku nie będą miały zastosowania kary 
umowne z tytułu niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót. 

Odbiór 

§5 

1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokona odbioru zamówienia, po dostarczeniu dokumentacji projektowej w formie 

określonej w §1 niniejszej umowy wraz z oświadczeniem, że jest zgodna z umową, obowiązującymi 
przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

3. Zamawiający najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu umowy zgłosi umotywowane 
zastrzeżenia lub uwagi do przedmiotu umowy albo podpisze protokół, o którym mowa w ust. 4.  
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4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany 
przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot 
zmówienia został opracowany zgodnie z umową i jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, Wykonawca w 
terminie 5 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń usunie stwierdzone nieprawidłowości lub uwzględni uwagi 
Zamawiającego. 
 

Przeniesienie praw autorskich 

§6 

 

1. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu przekazania prac, o których mowa w § 5 ust. 
5, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy – 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym.  

2. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w przedmiocie zamówienia w zakresie 
odpowiadającym jego potrzebom. Zmiany może dokonywać osobiście bądź przy pomocy osób trzecich. 

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności 

 §7 

1. Ustala się, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt. 
2. Kwota wynagrodzenia wynosi: 

- za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej określonej w §1 (Przedmiot umowy) wraz z 
przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w §6 i za wykonanie nadzoru autorskiego 
zgodnie z §3 (Nadzór autorski) –…………………………………………………zł netto (słownie: 
……………………………….___/100) plus należny podatek VAT w kwocie ……………………………… zł, łącznie kwota 
brutto ……………………………………… (słownie: ……………………………………. ___/100). 

3. Ustalona kwota wynagrodzenia nie ulega zmianie przez czas trwania umowy. Niedoszacowanie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust.2 niniejszego paragrafu. 

4. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
5. a) 90% kwoty uznanej  

w pkt. 2 po protokolarnym przejęciu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę  przez 
Zamawiającego zgodnie z §5 Umowy, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidło wystawionej 
faktury przez Wykonawcę. 

6. b) 10 % kwoty uznanej w pkt. 2 po zrealizowaniu przez Zamawiającego zasadniczej części inwestycji 

budowlanej i zakończeniu sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, zgodnie z §3Umowy, w 
terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidło wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
 

 

 

Gwarancja i rękojmia 

§8 

1. Okres gwarancji na przedmiot umowy ustala się na 36 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 
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2. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prac 
projektowych, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z 
upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi wykonawcy robót wykonywanych na podstawie 
projektu, sporządzonego w wyniku tej umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2023r. 

3. Zamawiający nie może ponieść żadnego wydatku (szkody) z powodu konieczności usuwania wad 
projektu. Wszelkie koszty powstałe w wyniku wad projektu obciążają Wykonawcę. 

4. Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, za którego 
działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jednak wyłącznie po 
uzyskaniu od Zamawiającego odpowiedniej zgody i z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. Zgoda ta musi być 
wyrażona w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. 

Odszkodowania i kary umowne 

§9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i dostarczeniu projektu w określonym umową 

terminie – za każdy dzień opóźnienia 0,2% wartości zamówienia brutto, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto. 
2. Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w wysokościach 

przewyższających wysokość kar. 

Postanowienia końcowe 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)  
i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników dla swej ważności wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

3. Spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
 

Zamawiający        Wykonawca 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Klauzula informacyjna RODO:  
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� Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka   
z o.o. siedzibą w: ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, nr tel.: 68 382 24 12, e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.plu 
Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl,Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Słonecznej w Świebodzinie”. 

� w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie 
to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje 
obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. 
kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do 
otrzymania przedmiotowych danych; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 
oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy 
prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje 
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń 
i wierzytelności przez Zamawiającego; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących 
imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp – tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d 

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

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 UWAGA:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


