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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
„Górna Raba” Sp. z o.o.,  
ul. Krakowska 27 e , 34-730 Mszana Dolna, 
tel./fax  ( 0-18) 33-10-324  
adres strony internetowej www.gornaraba.pl,  
NIP: 681-18-02-943, REGON 356267546 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zmianami), zwanej dalej 
u.p.z.p. 
 
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):  
90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych 
 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia.  
   
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Czyszczenie, monitoring oraz ocena stanu 

technicznego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niedźwiedź, Miasta 
Mszana Dolna oraz Gminy Mszana Dolna ". 

2. Szczegółowy zakres usługi obejmuje: 
a) uzyskanie przed rozpoczęciem robót zgód od administratorów dróg  

i właścicieli działek, które objęte będą prowadzonymi robotami, a w razie 
konieczności poniesienia  wszelkich ewentualnych kosztów związanych  
z uzyskaniem tych zgód,  na wejście w teren i prowadzenie prac objętych 
przedmiotem zamówienia, 

b) niezbędne czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej do stanu całkowitej 
czystości kanału oraz studni. Czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej ma 
odbywać się poprzez wyłączenie, na czas czyszczenia, tego odcinka kanalizacji  
z eksploatacji poprzez jego zakorkowanie. Po wyczyszczeniu danego odcinka 
należy dokonać inspekcji kamerą telewizyjną. Czyszczenie musi odbywać się 
samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z funkcją odsysania 
osadów. Minimalna długość węża do czyszczenia kanalizacji powinna wynosić 
160m, aby umożliwiała wyczyszczenie kanalizacji na odcinku obejmującym co 
najmniej 3 kolejne studnie kanalizacyjne. 

c) pompowanie ścieków zabezpieczające przed ich nadmiernym spiętrzaniem 
które może powodować zalewanie posesji, 

d) w przypadku, gdy czyszczenie ciśnieniowe nie doprowadzi rurociągu i studni 
do całkowitej czystości, należy zapewnić czyszczenie ręczne. 

e) inspekcję kamerą telewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej z zapisem cyfrowym 
(wraz ze studniami rewizyjnymi) na każde żądanie Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże  zapis cyfrowy wykonanego monitoringu w formie 
elektronicznej (np. płytki CD) 
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f) ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze studniami 
rewizyjnymi) na podstawie dokonanej inspekcji, 

3. Inspekcję rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnych należy wykonać 
kamerą telewizyjną dostosowaną do średnicy kanału, z obrotową głowicą. 

4. Roboty wykonywane będą na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku  
z powyższym należy przewidzieć okresowe przepompowywanie ścieków na 
odcinkach wyłączonych z eksploatacji w czasie wykonywania czyszczenia   
i kamerowania.  

5.  Zestawienie długości sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do czyszczenia  
i inspekcji telewizyjnej: 

a. Gmina Niedźwiedź - średnica kanału –  od 200 do 300  mm, długość  
ok.  4 300 mb 

b. Miasto Mszana Dolna – średnica kanału –od  200 do 300 mm, długość  
ok. 2 800 mb 

c. Gmina Mszana Dolna - średnica kanału –  od 200 do 300  mm, długość  
ok.   1 200 mb 

6. Zamawiający szacuje stopień zanieczyszczenia kanałów sanitarnych ok. 40-60% 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad wykonywanymi pracami. 

Podane długości sieci kanalizacji sanitarnej oraz stopień zanieczyszczenia 
kanałów są wartościami orientacyjnymi.  

8. Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) i aktach 
wykonawczych do tej ustawy. 

9. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt 
(bez praw ich zwrotu od Zamawiającego) wszystkich prac towarzyszących, 
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
a. dojazdu, przyjazdu na miejsce realizacji umowy jego pobytu w terenie objętym 

zamówieniem oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, 
b. zajęcia pasów drogowych, działek i ustawienia odpowiedniego oznakowania 

zgodnie z zatwierdzonymi  projektami organizacji ruchu i przepisami bhp, 
c. wyłączenia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z czynnej eksploatacji poprzez 

ich zakorkowanie i  ewentualnego pompowania ścieków zabezpieczające przed ich 
nadmiernym spiętrzaniem 

d. załadunku, wywozu i utylizacji powstałych odpadów z czyszczenia zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Środki transportu muszą 
uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska i spełniać wymogi ochrony 
środowiska i przepisy sanitarne. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 
udokumentowania przekazania odpadów (karta przekazania odpadu) 
specjalistycznym firmom, 

e. dostarczenia wody niezbędnej do czyszczenia, 
f. prac polegających na ręcznym usuwaniu zanieczyszczeń z rurociągu oraz studni 

kanalizacyjnych. 
g. identyfikacja i otwieranie studni kanalizacyjnych 
h. dostarczenia zapisu  cyfrowy wykonanego monitoringu w formie elektronicznej 

(np. płytki CD) 
 

10. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłową organizację  
i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, a także prawidłowe zabezpieczenie 
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miejsca wykonywanych robót w całym okresie trwania realizacji umowy tj. od dnia 
rozpoczęcia robót, aż do przekazania prac i spisania protokołu odbioru robót. 
 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu usługi. 
Wykonawca nie będzie z tego tytułu występował do Zamawiającego z żadnymi 
roszczeniami. 

 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  
Termin maksymalny: 30 dni od dnia spisania umowy z wybranym Wykonawcą 
Termin minimalny: 15 dni od dnia spisania umowy z wybranym Wykonawcą 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki określone w art. 22 u.p.z.p. 
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności  
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia 
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
1.4. Posiadają warunki ekonomiczne i finansowe zapewniające wykonanie zamówienia. 
 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów,  
o których mowa w art. 24 u.p.z.p. 

 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki postawione w punkcie 5, należy 
dostarczyć : 
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zgodnie z art. 22 ust 1 u.p.z.p., 
załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną usługę (a jeżeli 
okres działalności jest krótszy w tym okresie) polegającą na czyszczeniu i inspekcji 
telewizyjnej na czynnej  sieci kanalizacji sanitarnej  o długości minimum 5000 mb  
z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że usługi te zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
niniejszej Specyfikacji. 
3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,       
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
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działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 tysięcy 
złotych. 
4. Oświadczenie, że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 u.p.z.p. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6-ciu 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24, 
ust.1 pkt 4-8, 9 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
9.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
UWAGA !!! 
1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6 mogą być przedstawione w formie 

oryginału albo czytelnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
oferenta (osoby upoważnione do reprezentacji), 

2. Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 
nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art.297 ustawy 
 z dnia 6.06.1997r. Kodeks karny – Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553) i zgodnie  
z przepisami Ustawy ”Prawo zamówień publicznych” powoduje wykluczenie oferenta 
z postępowania. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty lub ich kopie są nieczytelne 
lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od oferenta 
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii tych dokumentów 
ustalając termin ich przedłożenia 

4. Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 26 ust. 3 u.p.z.p. zastrzega sobie 
prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 
uzupełnienia tych dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie.  

 
 

7. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z udziału w postępowaniu 
 
Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  podlegają  Wykonawcy  
w przypadkach określonych   art. 24 ust. 1,2 u.p.z.p. 

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający 
zawiadomi Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
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zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 29 ust.1 pkt 3 
u.p.z.p. 

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania dotyczące treści SIWZ 

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą przekazywane 
pisemnie, faxem oraz drogą elektroniczną. Korespondencję przekazaną faksem /fax: 
(018 – 33 – 10 – 324) lub drogą elektroniczną (gornaraba@op.pl) uważa się za 
złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed 
upływem terminu i fakt jej dostarczenia został niezwłocznie potwierdzony przez stronę 
na żądanie drugiej strony.  

2. Wykonawcom  przysługuje prawo przed terminem złożenia oferty zwrócenia się do 
Zamawiającego z pytaniem dotyczącym wszelkich wątpliwości związanych                          
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Odpowiedzi zostaną udzielone na 
wszystkie pytania związane ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pod 
warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego zgodnie z art. 38 u.p.z.p. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  bez ujawnienia źródła zapytania. 
Odpowiedzi będą stanowiły integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed 
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrań (-nia) Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: Pani Krystyna Kubacka, Zofia Halama tel./fax  /018/ 33 10 324.  

 
10. Informacje dotyczące wadium.  
 
1. Przystępując do składania oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości    

 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert.  
Wadium winno być wniesione w jednej lub kilku formach określonych  w art. 45.ust.6 
u.p.z.p. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Rynek 1 nr konta: 
97880800060010000054540001 z dopiskiem „Wadium: Czyszczenie, monitoring oraz 
ocena stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niedźwiedź  
Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Mszana Dolna”  
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Przelew winien być  dokonany w terminie gwarantującym wpływ wadium na konto 
Zamawiającego przed upływem terminu  składania ofert. 

2.  W przypadku wnoszenia wadium w innej niż pieniądz formie, oryginał 
zabezpieczenia winien być złożony u Zamawiającego tj. w siedzibie „Górna Raba”  
Sp. z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e  przed upływem terminu 
składania ofert.  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), 
gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

b) kwotę gwarancji, 
c) termin ważności gwarancji, 
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, w okolicznościach o których mowa w art. 46 ust. 4a 
lub 5 u.p.z.p.  

4. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez 
rozpatrywania 

5. Zwrot i zatrzymanie  wadium następuje na warunkach określonych w art.46 u.p.z.p. 
6. Nie wniesienie wadium, o którym mowa w ust.1 pkt 10 niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje, iż Wykonawca zostanie wykluczony     
z przedmiotowego postępowania. 

 
11. Termin związania ofertą.  
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

 
12. Opis sposobu przygotowania ofert  

 
     Oferta powinna być przygotowana w następujący sposób: 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są 

zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem  
w postępowaniu, a w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.  

3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,  
w języku polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o wzór formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej  SIWZ. 

4. Oferta winna zawierać datę jej sporządzenia oraz podstawowe dane o Wykonawcy: 
nazwę firmy, dokładny adres, NIP, Regon, numery telefonów i faxu, nazwiska 
i imiona osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. 
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5. Wymaga się by oferta była podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób 
upoważnione do podpisania oferty zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną  w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej firmy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 
załączone aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania 
czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub 
fizyczną i uwierzytelnione notarialnie. 

7. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (pieczęć z datą) i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione 
do podpisania oferty. 

8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane, ułożone  
w kolejności i spięte w sposób uniemożliwiający jej dekompletację oraz podpisane 
przez osobę (osoby) we właściwy sposób upoważnione do podpisania oferty zgodnie  
z formą reprezentacji przez Wykonawcę. 

9. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny  
i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby (osób) 
podpisujących ofertę. 

10. Do oferty należy załączyć parafowany na każdej stronie przez Wykonawcę projekt 
umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 

11. W przypadku zastrzeżenia informacje nie do udostępnienia, należy załączyć, 
wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany Formularz oferty – Zastrzeżenie 
nie udostępniania informacji  – załącznik nr 7 stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
tj. zgodnie z definicją art.11 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503). 
Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
innych niż wymienione w w/w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.  

13. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie 
(art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp).  

14. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały 
sposób zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np.: koperta powinna być 
zaadresowana następująco: „Górna Raba” Sp. z o.o., ul. Krakowska 27e,  
34- 730 Mszana Dolna 
Oferta na: „Czyszczenie, monitoring oraz ocena stanu technicznego sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niedźwiedź,  Miasta Mszana Dolna oraz 
Gminy Mszana Dolna”- NIE OTWIERA Ć przed 24.09.2015r. godz. 10:30.  

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne 
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Wycofanie lub zmianę należy złożyć  
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty i dodatkowo 
oznaczyć określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE ”.  

16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno 
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jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 
umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o zamówienie. Wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty 
wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia składane muszą być oddzielnie dla każdego 
konsorcjanta (oświadczenia, zaświadczenia). Do oceny spełniania warunków 
udziału będą brane pod uwagę łączne warunki przedstawione przez 
konsorcjantów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  
z pełnomocnikiem konsorcjum. 

 

UWAGA!! 
Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje wymagane                
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
13. Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert. 

 
1. Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. „Górna Raba” 
Sp. z o. o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e (pokój nr 7) – w terminie do 
dnia 24.09.2015r. do godz. 10:00. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w trybie 
wynikającym z punktu 9.4  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców 
odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom                 
w stanie w jakim zostały dostarczone do Zamawiającego (bez otwierania) po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  24.09.2015r. o godz. 10:30 w siedzibie 
„Górna Raba” Sp. z o. o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e (sala 
konferencyjna I piętro) w  obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć   
w posiedzeniu otwarcia ofert. Wykonawcy winni podpisać listę obecności.  
W przypadku nieobecności Wykonawcy na posiedzeniu otwarcia ofert, Zamawiający 
prześle Wykonawcy (-om) protokół z posiedzenia otwarcia ofert na pisemny wniosek 
Wykonawcy  (-ów).  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
7. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty z dopiskiem "WYCOFANIE",  

nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.  
8. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.  

9. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, co do których stwierdzono, że nie zostały 
zmienione lub wycofane. 

10. W przypadku jeśli Wykonawca zechce zapoznać się za złożonymi ofertami musi 
wstąpić z wnioskiem do Zamawiającego który wyznaczy  termin i miejsce okazania 
oferty. 
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14. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej ze specyfikacją realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  
i usług. 

4. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego przetargu będą określone w złotych 
polskich (do dwóch miejsc po przecinku) i wszystkie płatności będą realizowane 
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

5. Cena podana w ofercie jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom w trakcie obowiązywania umowy. 

6. Ceną oferty jest wartość wymieniona w formularzu ofertowym, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
15. Badanie ofert 
 
1. Na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej zostanie zbadana ważność ofert.  

W celu wyboru oferty – Wykonawcy zamówienia wszystkie ważne oferty zostaną 
dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji, wiarygodności Wykonawców, ceny 
i innych walorów oferty oraz spełnienia warunków podanych przez Zamawiającego  
w niniejszej Specyfikacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wniesienia przez 
Nich pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający oświadcza, że nie będzie prowadził z Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty ani nie będzie dokonywał oraz dopuszczał do 
dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty chyba, że konieczność 
wprowadzenia zmiany do treści oferty wyniknie z oczywistej omyłki pisarskiej,   
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

4. Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywiste omyłki, o których mowa  
w pkt. 3 niniejszego punktu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest 
zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody na poprawienie tych oczywistych 
omyłek w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.  
Brak zgody Wykonawcy na poprawienie oczywistych omyłek i nie dostarczenie jej do 
Zamawiającego w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego. 

 
16. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria oceny ofert – zmawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami 

zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
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podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 
każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej 
 

Nazwa kryterium Waga kryterium % 

Cena (C ) 90 

Termin realizacji (T) 10 

 
a) Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzy oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

C min 
C = ------------ x 100 pkt , gdzie : C min – cena brutto oferty najtańszej 
             C o                                   C o – cena oferty ocenianej 

b) Kryterium termin realizacji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości 
dni, jakie Wykonawca poda w formularzu ofertowym. Najkrótszy możliwy termin 
realizacji przedmiotu zamówienia to 15 dni od daty podpisania umowy. Natomiast 
najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia to 30 dni od daty 
podpisania umowy. W związku z powyższym Wykonawca może zaproponować 
termin realizacji zamówienia w przedziale od 15 do 30 dni. Zamawiający ofercie  
o najkrótszym terminie wykonania zamówienia przyzna 100 pkt., a każdej następnej 
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
 
         T min 
T = ------------ x 100 pkt , gdzie : T min – zaoferowany termin minimalny 
         T o                                        T o – termin oferty ocenianej 

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie  
z wzorem: 

Ko = C x 0, 90 +T x 0,10 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin realizacji 

 
5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej SIWZ . 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
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17. Odrzucenie ofert. 
 

Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 u.p.z.p. 

 

18. Rażąco niska cena. 

Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg zasad określonych                  
w art. 90 u.p.z.p. 

 
 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego złożona oferta     
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w u.p.z.p. oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o kryterium podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu podając im nazwę 
wybranego Wykonawcy z jego siedzibą oraz uzasadnieniem wyboru tej oferty, a także 
nazwy pozostałych Wykonawców z adresami siedzib, którzy złożyli oferty. 

   Zamawiający zamieści także informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy na wykonanie 
zadania będącego przedmiotem zamówienia.  

4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na wykonanie zadania będącego 
przedmiotem zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania z ofertą. 

5. W umowie zawarte będą wszystkie uwarunkowania oferty. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, która stanowi 
integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 2   
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
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Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego  na warunkach i ściśle wg treści  zawartej we wzorze umowy stanowiącej 
integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zamawiający informuje, że treść wzoru umowy nie może być zmieniona samowolnie 
przez Wykonawcę. Samowolna zmiana przez Wykonawcę treści wzoru umowy 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 
22. Unieważnienie postępowania przetargowego. 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego                       
w przypadkach określonych w art. 93 u.p.z.p. 

 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI u.p.z.p.(tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 907 
z późniejszymi zmianami). 
 
 
24. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

25. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
26. Informacj ę o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień. 

  
Zamawiający  informuje, iż zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy wybranemu do 
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, zamówień uzupełniających,  
w wysokości i zgodnie z trybem przewidzianym w art. 67 .ust. 1 pkt 6 
 
27. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich 
składanie. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
  
28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 
email: gornaraba@op.pl 
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29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  
w innych walutach. 

Dopuszcza się prowadzenie rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą tylko  
i wyłącznie w polskich złotych. 

 
30. Informacje o Podwykonawcach. 
 
W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu 
zamówienia Podwykonawców oprócz dokumentów opisanych powyżej musi także 
dołączyć do składanej oferty dodatkowo jasne określenie roli jaką będą pełnili 
Podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia (wskazanie w składanej ofercie 
części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone Podwykonawcom).  
W przypadku udziału w realizacji zamówienia Podwykonawców należy wypełnić 
załącznik nr 8 dotyczący wykazu tych Podwykonawców. 
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca w trakcie realizacji umowy 
zatrudnił innego Podwykonawcę nie wskazanego w ofercie. Wykonawca musi wystąpić  
z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie nowego Podwykonawcy usług 
z określeniem roli jaką będzie pełnił w realizacji przedmiotu zamówienia. Do wniosku 
należy dołączyć stosowne dokumenty (decyzje, umowę) Podwykonawcy uprawniające do 
wykonania powierzonych mu zadań. Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, 
Podwykonawca może przystąpić do wykonywania powierzonego przedmiotu  umowy.  

 
31. Uwagi końcowe. 
 
W sprawach nie opisanych w niniejszych Dokumentach Przetargowych stosuje się 
przepisy u.p.z.p. i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 

 


