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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ppkpodhale.pl

Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1.
Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna 2. Rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna 3. Budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości
Stasikówka - 2 postępowanie
Numer ogłoszenia: 30645 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Al. Tysiąclecia 35A, 34-400
Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2665242, 2640777, faks 018 2640779.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpodhale.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej: 1. Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna 2. Rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Maruszyna 3. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w
miejscowości Stasikówka - 2 postępowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej trzy zadania: I. Budowa pompowni
ścieków w miejscowości Maruszyna Projektowana pompownia w pierwszym etapie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Maruszyna będzie obsługiwać Qśrd = 130 m3/d (około 990
mieszkańców), docelowo, łącznie z drugim etapem - Qśrd = 200 m3/d (około 1470 mieszkańców).
Miejscem lokalizacji pompowni będzie teren obecnej oczyszczalni ścieków w Maruszynie, a punktem
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odbioru ścieków, kolektor główny PPK Sp. z o.o. w miejscowości Szaflary. Uwaga: Podczas wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zweryfikować rzeczywistą ilość ścieków dopływających do
oczyszczalni ścieków w obecnej chwili. Projektowana przepustowość pompowni podana szacunkowo
powyżej, musi uwzględniać docelowe jej obciążenie, zweryfikowane w momencie projektowania na
podstawie materiałów udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego i innych materiałów (w tym
danych demograficznych, działalności gospodarczej, ruchu turystycznego, itp.), które Wykonawca pozyska
na własny koszt. Zakres zadania: - wykonanie projektu wstępnego, a następnie po uzyskaniu dla niego
akceptacji Zamawiającego, sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieciowej
pompowni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania, w
tym z agregatem prądotwórczym zapewniającym zasilanie awaryjne przepompowni. Projekt budowlany i
wykonawczy musi obejmować wszystkie niezbędne branże (architektoniczna, technologiczna,
konstrukcyjna, drogi dojazdowe i ukształtowanie terenu, elektryczna i AKPiA, instalacyjna w zakresie sieci i
instalacji wod-kan, wentylacji, ogrzewania). - wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej (w tym
rurociągu tłocznego oraz sieci grawitacyjnej) na odcinku od projektowanej pompowni w miejscowości
Maruszyna w kierunku wskazanego miejsca wpięcia na rurociąg grawitacyjny w miejscowości Szaflary
(sugerowana trasa przebiegu - kolor niebieski na załączniku nr 5). - projekt przebudowy budynku głównego
oraz rozbiórki zbędnych obiektów budowlanych istniejącej oczyszczalni wraz z odtworzeniem terenu. uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do projektu, decyzji wymaganych prawem wraz z prawomocną
decyzją pozwolenia na budowę, - pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną Projektowaną
pompownię należy zlokalizować na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków (sugerowaną lokalizację
projektowanej pompowni zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku nr 2 szkic inwentaryzacyjny).
Zakres projektowych prac należy określić po szczegółowym przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu
istniejącego oczyszczalni. Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia oraz same rozwiązania muszą
być sprawdzone oraz najwyższej jakości. Inwestor nie dopuszcza zastosowania rozwiązań prototypowych.
Zaproponowane rozwiązanie musieć spełniać standardy stosowane u Zamawiającego. Teren inwestycji nie
jest objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wytyczne techniczne do
projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami określonymi w
warunkach technicznych PPK Spółka z o.o., będącymi załącznikiem nr 4 - Instrukcja warunki projektowania
sieci 2015-09. Szczegółowy zakres prac: Pompownia ścieków Projekt niezbędnej przebudowy kolektora
dopływowego, uwzględniający lokalizację projektowanej pompowni. Kompletny projekt pompowni (sugeruje
się zastosowanie rozwiązania z trzema pompami tłocznymi). Wymagania dla pomp i armatury
dostosowane do przepustowości pompowni. Piony tłoczne, drabiny, podesty obsługi oraz prowadnice
rurowe i łańcuchy pomp muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 (1.4401). Na dopłynie do
pompowni wymagane jest zastosowanie kraty koszowej dla zabezpieczenia pomp. Dla zaproponowanego
rozwiązania należy uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie wstępnego projektu koncepcyjnego.
Punkt mechanicznego oczyszczania musi zostać wyposażony w pojemnik na skratki zgodny ze
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standardami stosowanymi u Zamawiającego. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Projekt sieci kanalizacji
sanitarnej pomiędzy projektowaną pompownią ścieków a wskazanym miejscem wpięcia na kolektorze
głównym w miejscowości Szaflary (zał. nr 5 pompownia-mapa poglądowa). Projekt musi obejmować
rurociąg tłoczny pomiędzy projektowaną pompownią (orientacyjna rzędna terenu ok. 629 m. n.p.m.) a
maksymalnym przewyższeniem terenu na sugerowanej trasie przebiegu rurociągu (ok. 672 m. n.p.m.), oraz
rurociąg grawitacyjny od studni rozprężnej do miejsca włączenia na kolektorze głównym (orientacyjna
rzędna terenu ok. 630 m. n.p.m.). Miejsce wpięcia podano orientacyjnie i zależy ono od możliwości
pozyskania zgód terenowych. Ze względu na to, ze właścicielem sieci odbiorczej jest Spółka PPK,
dopuszcza się inne rozwiązania wpięcia do istniejącego kanału, co będzie podlegało bieżącym
uzgodnieniom. Projektowany rurociąg przecina potok Mały Rogoźnik (teren należący do RZGW), trasę
kolejową relacji Chabówka - Zakopane (teren należący do PKP), oraz drogę krajową nr DK47 relacji
Kraków - Zakopane (teren GDDKiA). Należy uzyskać warunki techniczne dla projektowanego przebiegu
rurociągu z odpowiednimi instytucjami. Budynek obsługi, sterowni i magazynu Zaadaptować istniejący
budynek główny, dla potrzeb rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia techniczno-magazynowego,
pomieszczenia agregatu prądotwórczego oraz węzła sanitarnego zgodne z wymogami prawa budowlanego
oraz przepisami BHP. W przypadku przeprojektowania, modernizacji lub zmiany funkcji pomieszczeń
wszystkie pomieszczenia muszą spełniać wymagania BHP. Projekt powinien również przewidywać
niezbędny remont ogólnobudowlany tych pomieszczeń (uzupełnienie pęknięć, ubytków ścian i sufitów po
uprzednim przygotowaniu podłoża, gruntowanie i wyrównanie miejsc poddanych uzupełnieniu, dwukrotne
malowanie całych powierzchni ścian i sufitów, uzupełnienie pęknięć i ubytków posadzek po uprzednim
przygotowaniu podłoża i wykonanie nowej nawierzchni w oparciu o istniejącą lub w przypadku stwierdzenia
złego stanu technicznego ewentualną wymianę całej powierzchni posadzki). Sterowanie i monitoring
Zaprojektować system sterowania, wizualizacji pracy i monitoringu stanów pompowni, z możliwością
przekazywania danych do siedziby sekcji utrzymana sieci w Białym Dunajcu oraz dostępem uprawnionych
pracowników PPK poprzez serwer WWW do sterowania i monitoringu pracy pompowni. System sterowania
i wizualizacji pracy pompowni należy włączyć do istniejącego systemu w SUS Południe. System musi
spełniać warunki techniczne podane w zał. nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09 . Stacja zlewna
ścieków dowożonych Zaprojektować instalacje stacji zlewczej, tak aby zapewnić możliwość zrzutu ścieków
dowożonych w wyznaczonym miejscu bez potrzeby wjazdu za ogrodzenie terenu pompowni. Dopuszcza
się możliwość zarówno zabudowy ciągu zlewczego w istniejącym budynku jak i montażu kontenerowej
stacji zlewczej. Proponowane rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie
wstępnego projektu koncepcyjnego. Pozostałe prace projektowe Projekt niezbędnych sieci między
obiektowych z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Ponadto zaprojektowanie w
niezbędnym zakresie sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej - podłączenie nowych obiektów oraz
odwodnienie nowych dróg i chodników. Przebudowę układu dróg wewnętrznych, umożliwiającą obsługę
komunikacyjną nowych obiektów oraz projekt nowego ogrodzenia zabezpieczającego nowo powstałe
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obiekty. Przy projektowaniu linii nowego ogrodzenia należy w możliwie największym stopniu wykorzystać
granice działek ewidencyjnych będących własnością Zamawiającego. Projekt oświetlenia zewnętrznego
terenu pompowni w niezbędnym zakresie. Projekt nowej rozdzielni elektrycznej, dostosowanej do
projektowanych parametrów pompowni oraz niezbędnych zmian w instalacjach elektrycznych. Projekt
niezbędnych linii kablowych zasilających, sterowniczych, pomiarowych i światłowodowych. Projekt rozbiórki
niewykorzystanych obiektów budowlanych istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z demontażem urządzeń.
Wszystkie materiały pochodzące z demontażu stanowią własność Zamawiającego. W projekcie należy
przewidzieć docelowe zagospodarowanie terenu, po pracach budowlanych i rozbiórkowych. Zamawiający
wymaga, aby projekt uwzględniał sposób prowadzenia robót, który zapewni ciągłość pracy oczyszczalni do
czasu, gdy będzie uruchomiona docelowa przepompownia ścieków. Dopuszczalne jest zastosowanie
technologii zastępczej podczas prac budowlanych lub etapowanie robót w taki sposób, aby zachowana
została ciągłość prawidłowej pracy oczyszczalni, z uzyskaniem wymaganej efektywności oczyszczania tak,
aby zachować parametry technologiczne zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodno prawnym (zał. nr 6
Aktualne pozwolenie wodnoprawne). Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe usytuowanie
wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację
ilościową i jakościową. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, przed złożeniem karty informacyjnej
przedsięwzięcia, projektu koncepcyjnego wstępnego pompowni do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Projekt koncepcyjny powinien zawierać poza częścią graficzną część opisową o stopniu szczegółowości
umożliwiającym weryfikację przez Zamawiającego rozwiązań technicznych i technologicznych
projektowanego obiektu. Zatwierdzenie rozwiązań następuje zawsze w postaci pisemnej lub w postaci emaila zatwierdzającego konkretne propozycje. Wszelkie uzgodnienia przez PPK (zatwierdzenie, odmowa,
spotkania konsultacyjne, warunkowe uzgodnienia) składanych propozycji rozwiązań będą dokonywane nie
później niż 2 tygodnie po ich dostarczeniu do PPK. Wymagania formalne dotyczące projektowania: 1.
Należy wykonać dokumentację projektową dla wszystkich niezbędnych branż m.in. architektura,
konstrukcja, instalacje wod. - kan., ogrzewanie, wentylacja, technologia oraz instalacje elektryczne i AKPiA
w oparciu o przepisy prawa budowlanego - projekt budowlany (mapa do celów projektowych 1:500, projekt
zagospodarowania terenu, uzgodnienie ZUDP, po uprzednim uzgodnieniu w PPK) - w 6 egz. oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej oraz szczegółowy projekt wykonawczy, konieczny do wykonania robót budowlanych w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 2. Projekt powinien zawierać szczegółowe rozwiązania
techniczno-technologiczne wraz z doborem wielkości obiektów i urządzeń spełniających odpowiednie
wymagania (dostosowanie przepustowości pompowni). 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami
opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg, terenów kolejowych) wraz z uzyskaniem
pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie
przeprowadzona inwestycja. 4. Przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym
przeprowadzenie postępowania środowiskowego, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz innych
pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę - uzyskanie w imieniu
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zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę - wykonanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót - 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej 5. Należy wykonać
kosztorys (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności
ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej, oraz specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - po 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 6.
Wykonanie przez Wykonawcę własnym kosztem pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej
zadania oraz dostarczenie powyższej dokumentacji w formie plików *.pdf na płycie DVD razem z
oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf). 7. Jeśli nie zostało
wyraźnie wskazane przez Zamawiającego, że posiada dokumentacje niezbędne w toku postępowań,
należy je pozyskać/wykonać w ramach niniejszego postępowania. II. Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Maruszyna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna w Gminie Szaflary z
podziałem na: - etap I (w obrębie zlewni grawitacyjnej - kolor brązowy i niebieski na zał. nr 7 Maruszynamapa poglądowa) - etap II (grawitacyjno-ciśnieniowej - kolor żółty na zał. nr 7 Maruszyna-mapa
poglądowa). Celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 6500 m umożliwiającego podłączenie ok. 90 obiektów dla etapu pierwszego oraz kanalizacji
sanitarnej o długości ok. 9000 m umożliwiającego podłączenie ok. 105 obiektów dla etapu drugiego.
Projekt powinien obejmować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (podłączeniem do instalacji
wewnętrznej budynku). Projekt powinien zawierać wyodrębnione odcinki kanalizacji od ściany budynku do
pierwszej studzienki (z wyłączeniem studzienki), licząc od strony granicy nieruchomości, a odrębnie całą
resztę zaprojektowanej kanalizacji - z podziałem na poszczególne zadania. Zamawiający dopuszcza
uwzględnienie zapisów koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla oczyszczalni ścieków
Maruszyna z 2013 roku (załącznik nr 8 Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - Maruszyna). Ze
względu na wydawane warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz zapewnienia odbioru ścieków dla
inwestorów indywidualnych w tym rejonie, ilość przyłączanych budynków może ulec zmianie, w związku z
tym Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w terenie ilości zamieszkałych budynków oraz aktualnych
danych demograficznych, działalności gospodarczej oraz ruchu turystycznego. Teren inwestycji nie jest
objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wytyczne techniczne do
projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami określonymi w
warunkach technicznych PPK Spółka z o.o., będącymi załącznikiem nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 201509 do SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: II.1 Etap I: - projekt rozbudowy sieci wraz z
przyłączami w obrębie istniejącej sieci dla ulic: oś. Stanki, oś Byliny, ul. Jana Pawła II, św. Jana Kantego,
ul. Orkana - (kolor brązowy na załączniku nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa), - nowo projektowaną sieć
wraz z przyłączami na osiedlu Janiki oraz ulicy Jana Pawła II od nr 70 w kierunku kościoła - (kolor niebieski
na załączniku nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa). II.2 Etap II: - nowo projektowaną sieć wraz z przyłączami
ulice św. Stanisława Kostki oraz ul. Kosy i Ludźmierską (kolor żółty na załączniku nr 7 Maruszyna-mapa
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poglądowa) Ze względu na planowane przyjęcie dodatkowej ilości ścieków z terenu gdzie projektowana
jest nowa kanalizacja, należy przeprowadzić szczegółowe obliczenia przepustowości istniejącego kolektora
głównego (rury PVC Ø 200), począwszy od oczyszczalni w kierunku proponowanych miejsc wpięcia nowo
projektowanej kanalizacji. Dla uzyskanych wynikowych wielkości przepływów jednostkowych, należy
przyjąć współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 1,7-2,0, dla obliczania przepustowości rurociągów.
Uwaga: Podczas projektowania nowej sieci należy uwzględnić zapisy projektu -w szczególności trasowanie
- wodociągu gminnego dla miejscowości Maruszyna pod kątem zgodności z wytycznymi technicznymi oraz
normami stosowanymi dla wspólnych lokalizacji projektowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
Wymagania formalne dotyczące projektowania: 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 2.
Pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną, w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów
projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.pdf lub *.doc na płycie
CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf). 3.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów,
dróg) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami
gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja. 4. Przygotowanie stosownych wniosków i
uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania środowiskowego, niezbędnych do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 5. Uzyskanie w imieniu zamawiającego
uprawomocnionego pozwolenia na budowę 6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót - 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej 7. Opracowanie dokumentacji
kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowiązującymi przepisami w
szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej. Uwaga!
Przedmiar i kosztorys należy wykonać odrębnie: - dla sieci z uwzględnieniem odcinków do pierwszej
studzienki (wraz ze studzienką) na podłączanej posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku, gdy na
działce, na której zlokalizowany jest budynek nie przewiduje się studzienki - do granicy nieruchomości; - dla
odcinków kanalizacji od budynku do pierwszej studzienki na posesji (licząc od granicy działki), a w
przypadku jej braku - od budynku do granicy nieruchomości); po 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji
elektronicznej - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania pompowni ścieków i/lub komory
pomiarowej projektant jest zobowiązany do wykonania projektu niezbędnych przyłączy (w tym
energetycznego) jak również rozwiązać kwestię dojazdu do projektowanego obiektu dla samochodu
asenizacyjnego. Szczegółowe warunki dla projektowania i budowy sieci kanalizacji stanowią załącznik nr 4
Instrukcja warunki proj sieci 2015-09 do SIWZ. Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy
na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. III. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości
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Stasikówka. Celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę sieci oraz przyłączy
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,6 km umożliwiającego podłączenie ok. 30 budynków do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zakres zadania zaznaczono kolorem czerwonym na załączonym do
niniejszego zapytania ofertowego materiale graficznym (załącznik nr 1), Przebieg istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej (kolor brązowy) wraz z proponowanymi miejscami włączenia do istniejącej sieci (kolor
zielony) zaznaczono na załącznikach nr 2 w katalogu dokumentacja Maruszyna, Szczegółowe zasady
realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w załączniku nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09. Teren
inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie objętym
inwestycją przebiega droga wojewódzka nr 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska. W związku z powyższym
niezbędne będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na wejście w pas drogowy drogi
wojewódzkiej. Wymagania formalne dotyczące projektowania: 1. Wykonanie projektu budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 2.
Pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów
projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.pdf lub *.doc na płycie
CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf), 3.
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów,
dróg) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami
gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja, 4. Przygotowanie stosownych wniosków i
uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania środowiskowego, niezbędnych do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 5. Uzyskanie w imieniu zamawiającego
uprawomocnionego pozwolenia na budowę, 6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót 7. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z
obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami
wykonawczymi do niej. Uwaga! Przedmiar i kosztorys należy wykonać odrębnie: - dla sieci z
uwzględnieniem odcinków do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) na podłączanej posesji (licząc od
granicy działki), a w przypadku, gdy na działce, na której zlokalizowany jest budynek nie przewiduje się
studzienki - do granicy nieruchomości; - dla odcinków kanalizacji od budynku do pierwszej studzienki na
posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku jej braku - od budynku do granicy nieruchomości); po 2
egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania
pompowni ścieków i/lub komory pomiarowej projektant jest zobowiązany do wykonania projektu
niezbędnych przyłączy (w tym energetycznego) jak również rozwiązać kwestię dojazdu do projektowanego
obiektu dla samochodu asenizacyjnego. Szczegółowe warunki dla projektowania i budowy sieci kanalizacji
stanowią załącznik nr 4. Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy na bieżąco uzgadniać z
Zamawiającym. 8. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania pompowni ścieków projektant jest
zobowiązany do wykonania projektu niezbędnych przyłączy (w tym energetycznego) jak również rozwiązać

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30645&rok=201...

2016-03-24

Page 8 of 15

kwestię dojazdu do projektowanego obiektu dla samochodu asenizacyjnego. Szczegółowe warunki dla
projektowania i budowy sieci kanalizacji stanowią załącznik nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09.
Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Uwagi
ogólne Każdy dokument uzgadniany z instytucjami zewnętrznymi musi zostać zweryfikowany i
zatwierdzony przez Zamawiającego. Wypełnienie każdego z powyższych punktów będzie potwierdzone
protokolarnie. Wszelkie uzgodnienia przez Zamawiającego (zatwierdzenia, odmowa, spotkanie
konsultacyjne, warunkowe uzgodnienia) składanych propozycji rozwiązań będą dokonywane nie później niż
2 tygodnie po ich dostarczeniu do PPK. Opracowania należy w szczególności wykonać zgodnie z: - ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.), - rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) - rozporządzeniem z
dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013 poz. 1129). - rozporządzeniem 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 funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). - ustawą z 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2013 poz. 1232, z późn. zm.) - ustawą z 18 lipca 2001 prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości 2 000,00 zł [słownie: dwa tysiące złotych 00/100] 2. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego
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przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 4.1. W przypadku wniesienia wadium w
formie pieniężnej należy dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 - 400 Nowy Targ Bank
Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z adnotacją WADIUM
- Projekt pompowni i kanalizacji Maruszyna, Stasikówka - 2 postępowanie Należy pamiętać, że wadium w
formie pieniężnej będzie wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. 4.2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć
oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub
dowód wpłaty. 4.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) nazwa
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib, b) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie. c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /
poręczeniem, d) kwotę gwarancji / poręczenia, e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być
krótszy niż termin związania ofertą; f) miejsce i termin zwrotu gwarancji; 4.4. W przypadku wnoszenia
wadium w innych formach niż forma pieniężna, wadium należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego w sekretariacie. Dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego.
Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). Nie należy
załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.5. W przypadku wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji,
Zamawiający wymaga, aby zostało ono wniesione przez wszystkich członków konsorcjum lub zawierało
informację, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. 4.6. W przypadku
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wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest
w postaci pieniądza, wraz z potwierdzeniem przelewu lub dowodem wpłaty należy złożyć dokument (np.
oświadczenie) potwierdzający, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym.
Powyższe może również wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum. 5. Zwrot wadium 5.1.
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwróci
wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 19.6. 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 19.5.1. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
jeżeli: - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej., Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wykonawca, który
nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadialną zostanie wykluczony z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim
doświadczeniem w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego
warunku, tj.: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 zamówienie,
którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km; W celu potwierdzenia spełniania
powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat usług, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania (dokładne daty od-do) i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca potwierdzając
spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien
przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. następującymi
osobami: a) 1 projektantem branży konstrukcyjno - budowlanej, - posiadającym wymagane
prawem uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
(w projektowaniu). b) 1 projektantem branży sanitarnej, - posiadającym wymagane prawem
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uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
(w projektowaniu), c) 1 projektantem branży elektrycznej, - posiadającym wymagane prawem
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu); W celu
potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz
osób, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca może przedstawić osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi
dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca
potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że
Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania podmiotów dysponujących osobami
wskazanymi w Wykazie osób, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. - Oświadczenie sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzające, iż osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30645&rok=201...

2016-03-24

Page 13 of 15

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;



wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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III.4.3.2)



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin realizacji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 1)
nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 2)
nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione; 3)
zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 4) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że
wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać
zadania w terminie w tym w szczególności ze względu na to, że: - przedłużeniu uległy procedury
administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych; - nastąpił
sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki
geologiczne itp.)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ppkpodhale.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 - 400 Nowy Targ (sekretariat III piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016
godzina 09:45, miejsce: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 400 Nowy Targ (sekretariat III piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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