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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567779-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 231-567779

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 736-000-69-71, numer KRS: 0000090155, REGON: 490003792,
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 35c
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wałęga
E-mail: przetargi@sewik.com.pl 
Tel.:  +48 182025614
Faks:  +48 182025621
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sewik.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164.
Adres pocztowy: ul. Szymony 17a
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wałęga
E-mail: przetargi@sewik.com.pl 
Tel.:  +48 182025614
Faks:  +48 182026621
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i
Spyrkówka w Zakopanem.
Numer referencyjny: 13S/Projekt/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. W oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną, a
następnie zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję z lutego 2017 r. pn.: „Koncepcja przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” z wyjątkiem obiektów oznaczonych w
koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320 wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych
nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: platformazakupowa.pl - ID postępowania 279860.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. W oparciu o zweryfikowaną i zaktualizowaną, a

www.platformazakupowa.pl
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następnie zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję z lutego 2017 r. pn.: „Koncepcja przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” z wyjątkiem obiektów oznaczonych w
koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320 wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych
nie ujętej w wyżej wymienionej koncepcji.
2.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
2.1. ETAP I - W terminie sześciu tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia
publicznego wykonania weryfikacji i aktualizacji przez Wykonawcę posiadanej przez Zamawiającego koncepcji z
lutego 2017 r. pn.: „Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem”
z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320., o dane wyjściowe do projektowania.
2.1.1.Wykonaną weryfikacje i aktualizacje przez Wykonawcę posiadanej przez Zamawiającego koncepcji z
lutego 2017 r. pn.: „Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem”
z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320., o dane wyjściowe do projektowania.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej (zszytą w sposób trwały) oraz
w wersji cyfrowej: rysunki w formacie DWG (AutoCad), część opisowa w formacie DOC (MS Word) oraz całość
formacie PDF.
2.1.2.Wykonana przez Wykonawcę weryfikacja i aktualizacja o dane wyjściowe do projektowania „Koncepcja
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” z wyjątkiem obiektów
oznaczonych w koncepcji jako: OB. 319 i OB. 320., podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie
7 dni kalendarzowych od przedłożenia nowej zweryfikowanej i zaktualizowanej „Koncepcji przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem”. Weryfikacja i aktualizacja koncepcji muszą
uwzględniać cele zawarte w pkt. 2.3.2.2 SIWZ.
3.Etap II – zakresie etapu II Wykonawca przystępuję do opracowania projektów budowalnych, wykonawczych
oraz branżowych, jak również uzyskania niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń, w oparciu
o zweryfikowaną i zaktualizowaną (zgodnie z pkt. 2.3.1.1 powyżej) „Koncepcje przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem” z wyjątkiem obiektów oznaczonych w koncepcji jako:
OB. 319 i OB. 320. wraz z zaprojektowaniem hali hermetycznej na odbiór ścieków dowożonych nie ujętej w
wyżej wymienionej koncepcji.
4.Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji. Sprawowanie czynności nadzoru
autorskiego obejmującego wszystkie branże przez Wykonawcę zgodnie z prawem budowlanym.
Zamawiający Informuje, Że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ dostępnej
zarówno na stronie internetowej Zamawiającego: www.sewk.com.pl jak i na Platformie Zakupowej https://
platformazakupowa.pl, ID postępowania na platformie zakupowej: 279860.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: platformazakupowa.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja zespołu wskazanego do realizacji zamówienia (O) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu (D) / Waga: 25
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2020
Koniec: 03/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

www.sewk.com.pl
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż ze względu na brak możliwości zaznaczenia w sekcji II.2.7 ogłoszenia tylko daty
zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający wskazał przewidywaną datę podpisania umowy. Termin
opracowania dokumentacji projektowej: do dnia 03.07.2021 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki udziału w postępowaniu:
1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że członkowie personelu wymienieni
W dokumencie „Wykaz personelu” posiadają aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w swoich
specjalnościach bez ograniczeń.
Uwaga!Członkowie personelu (tj. kierownik zespołu projektowego i projektanci) powinni posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach badania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający określa następujący
warunek:Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
nie mniejszej niż 300 000,00 zł. Wartości podane w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego (tj. PLN) należy przeliczyć: dla posiadanych „środków finansowych.
zdolności kredytowej” według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
c)zdolności technicznej lub zawodowej:
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa
zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej
się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego (łącznie z zaprojektowaniem WKF) oczyszczalni
ścieków o przepustowości min 20 000 m3/d, na podstawie którego wydane zostało prawomocne pozwolenie na
budowę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez
zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę.
Ocena potwierdzenia spełnienia warunków zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie
załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia złożonego na formularzu JEDZ.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W ramach badania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający określa następujący
warunek:
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 300 000,00 zł. Wartości podane w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego (tj. PLN) należy przeliczyć: dla posiadanych „środków finansowych.
zdolności kredytowej” według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty.
1. Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy PZP przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówień (dalej: „JEDZ”). Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia:
— informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że członkowie personelu wymienieni w dokumencie „Wykaz
personelu” posiadają aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w swoich specjalnościach bez
ograniczeń.
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Uwaga! Członkowie personelu (tj. kierownik zespołu projektowego i projektanci) powinni posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa
zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej
się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego (łącznie z zaprojektowaniem WKF) oczyszczalni
ścieków o przepustowości min 20 000 m3/d, na podstawie którego wydane zostało prawomocne pozwolenie na
budowę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez
zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty.
1. Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy PZP przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówień (dalej: „JEDZ”). Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia:
— aktualne dla każdego z członków zespołu projektowego (wymienionych w dokumencie „Organizacja zespołu
wskazanego do realizacji zamówienia”) uprawnienia budowalne do projektowania w swoich specjalnościach bez
ograniczeń, zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.
zm.)
— jwykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy PZP. Dodatkowo Zamawiający
przewiduje wykluczenie Wykonawcy o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz pkt. 8 Ustawy PZP
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
a)którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt. V.A
niniejszej SIWZ,
b)którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 Ustawy PZP
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – każdy z osobna),
c)wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy PZP (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – każdy z osobna).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych i 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien dołączyć
do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona
prawidłowo wniesionym wadium, zostanie odrzucona. Szczegółowy opis wymagań dot. prawidłowego
wniesienia przez Wykonawcę wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym określa rozdział IX SIWZ.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % ceny ofertowej brutto. Szczegółowy
opis wymagań dot. prawidłowego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określa rozdział XVI SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Całkowita zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
zgodnie z § 7 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych prac oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowę.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową Faktur VAT.
3. Zapłata dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108 a ust. 1
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje dot. warunków finansowych i uzgodnień płatniczych zawiera SIWZ opublikowana na
stronie internetowej Zamawiającego oraz załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 Ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu
oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do
oferty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Członkowie personelu (tj. kierownik zespołu projektowego i projektanci) powinni posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy, jaką Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie realizowane wyłącznie
PLN.
3..Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w zakresie zmiany
wysokości wynagrodzenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w rozdziale XVII
SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 12:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/03/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
www.platformazakupowa.pl na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 14 stycznia 2020 roku
do godziny 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2020 roku, o godzinie 12:15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
w siedzibie Spółki SEWiK ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane, Sala Konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w
sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm., dalej: „KC”).
2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: platformazakupowa.pl
3.Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę
Za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział VIII SIWZ.
4.Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm., dalej: “Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,

www.platformazakupowa.pl
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c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://
platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy prosi o kontakt
z Centrum Wsparcia Klienta (pn-pt 8:00-17:00) platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02,
cwk@platformazakupowa.pl .
W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie
danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”
Po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy PZP (art. 180 Ustawy PZP, Dział VI – Środki ochrony prawnej).
2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechani
uczynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy PZP (art. 181 Ustawy PZP).
6.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7.Na czynności, o których mowa w pkt.6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy
PZP.
8.Zgodnie z art. 182 Ustawy PZP odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku,gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8.
9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13.Szczegółowy zakres środków ochrony prawnej reguluje Dział VI Rozdział 2 (art. 180 i następne) Ustawy
PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2019
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