
Rymanów, 03.08.2009 r.

G M I N A R Y M A N Ó W

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej 14 000 euro
(zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
na:

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.:

„ Budowa sieci wodociągowo – rozdzielczej 
w miejscowości Posada Górna.”

 



Rymanów, 03.08.2009 r.
ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne.

1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia.  

 Gmina Rymanów ogłosiła na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej Gminy przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej pn.: „ Budowa sieci wodociągowo – rozdzielczej w miejscowości 
Posada Górna.”

Adres korespondencyjny Zamawiającego:
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym 
postępowaniem należy kierować w formie pisemnej na adres:

 Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14 A
38-480 Rymanów
tel. (0-13) 4355006
fax. (0-13) 4355765
e- mail: przetargi@rymanow.pl

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
oferentów powyższego wymogu.
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i do udzielania 
wyjaśnień jest:

Marek Penar -    inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki        
                           Przestrzennej UG Rymanów tel. (0-13) 43 55006 fax (0-13) 4355765

      e-mail: inw@rymanow.pl

 Zgodnie z art. 8 pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w 
odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania.
Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. Nr 126, poz. 1071), zgodnie z którym przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

mailto:przetargi@rymanow.pl
mailto:inw@rymanow.pl


2. Opis procedury udzielenia zamówienia.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami..
Zamawiający do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołał Komisję 
przetargową zgodnie z art. 19ust.2. 

Spośród złożonych ofert Komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, 
która zostanie dopuszczona do przetargu i uzyska największą ilość punktów w ocenianym 
kryterium opisanym w pkt. 19 niniejszej specyfikacji.

Umowa z oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza i zostanie 
zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Rymanów, zostanie podpisana przez 
Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku 
przetargu.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty 
elektronicznej lub faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
Zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i 
zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez oferenta.

3.  Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków (około 30 szt.) w  miejscowości 
Posada Górna” w zakresie oznaczonym w załączniku graficznym. Mapy do celów projektowych 
dostarczy zamawiający. 

Zakres prac projektowych obejmuje:

1) aktualizację  podkładu  geodezyjnego  do celów projektowych  w skali  1:500  terenu  objętego 
opracowaniem,

2)   wyrys i wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren objęty opracowaniem,
3) przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego,
4) sporządzenie i  podpisanie umów cywilno - prawnych z osobami fizycznymi i  prawnymi  (wg 

wzoru dostarczonego przez Zamawiającego), dające prawo do dysponowania gruntem na cele 
budowlane,  z  załącznikiem  mapowym  przebiegu  trasy  lub  lokalizacji  urządzeń  do  każdej 
umowy akceptowanym przez stronę podpisującą umowę jako właściciel (użytkownik) działki, 

5) projekt  budowlany- (4  egz.)  wraz  z  niezbędnymi  opiniami,  uzgodnieniami  w  tym  ZUDP, 
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na budowę.    

6) projekt wykonawczy- (3 egz.), który powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

7)   sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
8)  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z    
     Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072)     w sprawie 
     szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
     i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego,

   9)   opracowanie przedmiaru robót - 2 egz.,
   10) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.,
   11) sporządzenie na nośniku elektronicznym z zapisem na CD (w formacie  
        ogólnodostępnym np.: pdf, doc. itp. dostosowanym do przeprowadzenia postępowań 
        przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dokumentacji projektowej 
        (mapy, rysunki, opisy, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)



UWAGA: szczegóły opracowania należy uzgodnić na bieżąco z użytkownikiem tj. ZGK 
Rymanów oraz zamawiającym.

4. Termin realizacji:

Planowany termin realizacji zamówienia: 
1.  rozpoczęcie: od podpisania umowy 

      2.  zakończenie: 30 LISTOPAD 2009 r.
Termin  założenia  materiałów  do  wniosku  o  uzyskanie  decyzji  o  ustaleniu  inwestycji  celu 
publicznego: WRZESIEŃ 2009 r. 

5. Warunki wymagane od wykonawców:

Wykonawcy  ubiegający  się  o  uzyskanie  zamówienia winni  w  ofercie  załączyć  następujące 
dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy :
1.Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 3,
2.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,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu składania ofert. 
3.Dokumenty stwierdzające,  że  osoby które  będą uczestniczyć  przy wykonywaniu  zamówienia 
posiadają  wymagane  uprawnienia  tj.  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w specjalności 
instalacyjnej  w zakresie sieci  wodociągowych oraz potwierdzające przynależność  do właściwej 
izby  samorządu  zawodowego  (należy  dołączyć  kserokopie  uprawnień  oraz  zaświadczeń 
przynależności do izby samorządu zawodowego),

6. Informacje:

Obowiązującą formą rozliczenia zamówienia będzie rozliczenie ryczałtowe.
W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  wszystkie  koszty  związane  z  kompleksową  realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z 
jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  przedmiotem  zamówienia, 
sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Marek  Penar  - Referat Inwestycji,  Drogownictwa  i   Gospodarki  Przestrzennej  Urzędu   Gminy 
Rymanów  ul. Mitkowskiego 14a,  tel. 0134355006,  fax.0134355765 w godz. pracy Urzędu 
Gminy w poniedziałek – od 8 – 16-tej, od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

8. Sposób składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia:
17.08.2009 r. godz: 900.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w  sposób 
gwarantujący   zachowanie  poufności  jej  treści  oraz   zabezpieczający  jej  nienaruszalność  do 
upływu terminu otwarcia ofert.



Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Gminy w Rymanowie

ul. Mitkowskiego 14 A
38-480 Rymanów

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.:
„ Budowa sieci wodociągowo – rozdzielczej 

w miejscowości Posada Górna.”
      Nie otwierać do dnia 17.08.2009 r.

9. Otwarcie ofert.
Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.08.2009  o godz: 910r. w Urzędzie Gminy w 
Rymanowie ul. Mitkowskiego 14 A – świetlica. Bezpośrednio przed otwarciem ofert 
zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:
1) Imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) oferentów,
2) Cen ofert.
 Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowywane zostaną w dokumentacji 
przetargowej. Oferenci mogą zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.
Otwarcie ofert jest jawne.

10. Kryterium oceny ofert :
Przed  oceną  ofert  Zamawiający  sprawdzi  formalną  stronę  uczestnictwa  wykonawcy 
w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących jej treści.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena- 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie 
mniej według formuły:

cena najtańszej oferty
…................................  x 100 x 100%=ilość punktów
cena oferty badanej

Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie  wybranego wykonawcę,  że  jego oferta  została 
wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze. 
Zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  jego  oferty  będzie  jednocześnie  zleceniem  wykonania 
przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

Rozliczenia pomiedzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w 
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

11. Zawarcie umowy.
Z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji  o wynikach postępowania. Termin ten 
może  ulec  zmianie  w  przypadku  złożenia  przez  któregoś  z  wykonawców protestu.  O  nowym 
terminie zawarcia umowy wykonawca poinformowany zostanie oddzielnym pismem.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 
ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych



13. Skład dokumentacji przetargowej:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 – Załącznik graficzny 
  3. Załącznik Nr 3 – Formularz oferty przetargowej
  4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie
  5. Załącznik Nr 5 – Wzór Umowy 

 Zatwierdził:


