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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
NIP: 734-323-28-60; REGON: 120445841
Adres strony internetowej: www.dunajec-grodek.pl
e-mail:
biuro@dunajec-grodek.pl
tel.
(18) 441-62-28
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: od 700 do 1500
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „specyfikacją” lub „SWZ”) oraz w „Regulaminie
udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad
Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”) dostępnym na
stronie internetowej: www.dunajec-grodek.pl, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą” lub Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu
wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1)
ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp.
3. Niniejsza SWZ ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami
stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
4. Specyfikacja z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Spółki: www.dunajecgrodek.pl/Przetargi i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców. Wszelkie ewentualne
zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej
podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy, Zamawiający może przekazać je w innej
uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie
zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych
odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością
udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Spółkę oraz
wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to
niniejsza specyfikacja. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności
Wykonawcy podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wyjaśnień, uzupełnień w odpowiedzi na
wezwania do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty oraz wszelkich innych czynności związanych ze
środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma
pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać
niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną
w chwili jej dotarcia do adresata przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie
oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie
towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
7. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą
(innymi wykonawcami).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
9. Spółka pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od
7:00 do 15:00.
10. Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na stronie
internetowej www.dunajec-grodek.pl.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych
prowadzonych przez Spółkę skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informujemy, że:
• administratorem danych osobowych jest spółka „DUNAJEC” sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad
Dunajcem;
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce „DUNAJEC” sp. z o.o. poprzez
adres iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;
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dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 3 Regulaminu;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp oraz wewnętrznego Regulaminu, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp oraz Regulaminu;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznano, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
nie przysługuje wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa
Posadowa” wraz ze zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu. Zamawiający zamierza wymienić średnicę rurociągu na długości
ok. 1,5 km zachowując parametr charakterystyczny dla przebudowy – zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SWZ.
2. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację techniczną obejmującą:
a) uzyskanie map zasadniczych
ze Starostwa Powiatowego dla terenów objętych
projektowaniem,
b) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
c) zebranie zgód na wejście w teren,
d) inwentaryzacja sieci wodociągowej,
e) opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do zgłoszenia z elementami
wykonawczymi lub osobny projekt wykonawczy,
f)
uzgodnienia dokumentacji z właściwymi organami, urzędami, w tym z ZUDP w Nowym
Sączu, PPIS w Nowym Sączy, Staż Pożarna i inne wymagane,
g) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczeniem o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót
budowlanych objętych zgłoszeniem,
h) opracowanie przedmiaru robót, dokumentacji kosztorysowej,
i)
pełnienie nadzoru autorskiego,
j)
inne wymagane przepisami.
Wszystkie dokumenty wytworzone i przekazane do odpowiednich instytucji w trakcie zgłoszenia
należy dostarczy w oryginalne lub kopii potwierdzanej za zgodność z oryginałem do
Zamawiającego przed wystawieniem faktury.
Projekty, kosztorysy, przedmiary itd. – min. w 2 egz.
3. Dokumentacja ma zawierać:
a. projekt budowlano-wykonawczy umożliwiający realizację zadania wraz z oświadczeniem, że
prace projektowe są wykonane zgodnie z umową, wiedzą, obowiązującymi przepisami
techniczno–budowlanymi oraz normami i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu mają służyć;
b. wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje bez zastrzeżeń i uwag;
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4.

5.
6.
7.

8.

c. wszystkie inne opracowania projektowe wymagane przez instytucje uzgadniające;
d. wszystkie inne dokumenty niezbędne do skutecznego zgłoszenia o zamiarze budowy oraz
wykonania robót budowlanych;
e. przygotowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
f. uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do budowy
– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dokumentacja musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w
szczególności:
a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b. ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.),
c. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
poz. 2454),
d. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
UWAGA: w dokumentacji nie mogą występować nazwy własne producentów oraz dostawców jak
również nazwy własne typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i
urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie
można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta. Przedmiotu zamówienia nie można
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 99 ust.4 ustawy Pzp).
Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 71320000-7–Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na
stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie
internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców
dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.
Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie
internetowej.

IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował niniejsze zamówienie w terminie 2 miesięcy od
daty zawarcia umowy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracował co
najmniej trzy (3) dokumentacje projektowe budowy sieci wodociągowej o średnicy dn160 lub
większej o długości minimum 0,5 km każda dokumentacja.
Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć podpisanie ze zleceniodawcą co
najmniej Protokołu odbioru ostatecznego.
W przypadku wykazania spełnienia warunku przez wykonawców występujących wspólnie, co
najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać powyższy warunek w
całości.
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2. Wykonawca ma dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pozwalające
na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w zakresie branży
sanitarnej.
W/w osoba musi posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
upoważniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku
Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach,
na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz.
220).
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 17 ust 3 Regulaminu.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
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3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
3. Zgodnie z art. 18 pkt 13 Regulaminu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
- wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a. oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykonawca składa ww. dokumenty aktualne na dzień ich złożenia.
8. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
IX.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Spółkę
(Zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach,
w których przewiduje to niniejsza specyfikacja.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U.
z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – na adres e-mail wskazany
w SWZ.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
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4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający
domniema, iż pismo wysłane na e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z podaniem numeru
postępowania.
6. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa
należy przedłożyć (złożyć / uzupełnić / poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta
winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
7. Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z Wykonawcami jest
Pani Monika Sadłoń – m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
9. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (na adres: m.sadlon@dunajec-grodek.pl) albo pisemnie.
Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich
objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj.
umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).
10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w zdaniu 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania
wniosków i pytań.
12. Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie
na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania
odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.
X. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Ofertę stanowią:
1) wypełniony i należycie podpisany druk oferty;
2) oświadczenie wskazane w rozdziale VIII ust. 1 SWZ;
3) dokumenty wskazane w rozdziale VIII ust. 4 SWZ;
4) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale IV SWZ;
5) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, (jeżeli
wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
2. Ofertę w przetargu nieograniczonym przekazuje się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 poz. 1041),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w jednym egzemplarzu,
odpowiednio oznaczonym. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.
4. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do
pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy
załączyć ich tłumaczenia na język polski.
5. Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
1) Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji
np. wg KRS);
2) Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub
przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są
w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.
3) Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone
do kwoty niższej niż cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być załączone do oferty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik
nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.
4) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub
potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).
5) W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy
wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik.
W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
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wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego
wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
6. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane
zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji
wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do
treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać
treści specyfikacji.
7. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji).
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
1)
opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania
w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na
kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
2)
zaadresowana do zamawiającego;
3)
oznaczona numerem i tematem postępowania oraz sformułowaniem:
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
OFERTA W POSTĘPOWANIU
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej
dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
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Nie otwierać przed 04.03.2022 r. godz. 1015
9. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..
XI. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
1) Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli
jednym z wykonawców jest spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oddzielnie dla każdego wykonawcy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera
wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona
wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do
zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale.
5. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu
konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum
(podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich
współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich
wykonawców.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
8/26

Nr postępowania: 3/ZP/2022

3. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto,
stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane usługi będzie naliczany zgodnie
z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i
usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.
5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . W ofercie,
o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
XIV. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm./,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – adres:
„DUNAJEC” Sp. z o. o. , Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
w terminie do dnia 04.03.2022r. do godz. 1000
3. Dziennik podawczy jest czynny: poniedziałek-piątek: od 700 do 1500
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
„DUNAJEC” Sp. z o. o., Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
dnia 04.03.2022r. o godz. 1015
XVI. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 8, art. 24 ust. 7,
art. 25 oraz art. 36 ust. 4 Regulaminu, prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) błędną stawkę VAT,
4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
3. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:
1) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis,
który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje
się w ofercie; w przypadku braku takiego obliczenia uznaje się za prawidłową cenę podaną
liczbą;
2) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie
odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem pkt 5
poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
3) w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli
obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się,
że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba
że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
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4) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia;
5) w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr
po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę
danej pozycji;
6) w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że
prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);
7) jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to
w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że
prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy
podatek oraz cenę brutto.
4. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4), zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
XVII. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert;
b) jest niezgodna z Regulaminem;
c) jej treść nie odpowiada treści dokumentów zamówienia;
d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub nie udowodnił
Zamawiającemu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
f) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub który nie
złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale § 18 ust 1
Regulaminu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
g) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez zamawiającego;
h) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie dające się poprawić;
i) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
j) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłek, o których mowa w
art. 33 ust. 1 pkt. 1 d Regulaminu;
k) jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i/lub na
przedłużenie wadium;
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
m) wadium nie zostało wniesione do dnia składania ofert lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
n) oferta dodatkowa złożona zgodnie z wytycznymi art. 24 ust. 7 jest mniej korzystna od oferty
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie.
2. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo
b) unieważnieniem postępowania.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,
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3.
4.
5.
6.

b) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 Regulaminu zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy w sprawie zamówienia,
f) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
g) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia;
h) wystąpiły inne okoliczności wyżej nie wymienione, a mające dla zamawiającego znaczenie:
ekonomiczne, techniczne lub organizacyjne.
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania /odstąpienia od prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania i złożenia oferty.
O unieważnieniu postępowania / odstąpieniu od prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:
a) zostali zaproszeni do złożenia oferty - w przypadku unieważnienia / odstąpienia od
prowadzenia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia / odstąpienia od prowadzenia postępowania po
upływie terminu składania ofert.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest nie później niż siódmego dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty, podpisać umowę w sprawie
niniejszego zamówienia.
2. Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie trzech dni od
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna
oferta.
4. W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców)
będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub
właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć
umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną
przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty,
6. W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania,
iż podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego wykonawcy, wykonawca
może wnieść do Kierownika Zamawiającego pisemne zażalenie.
2. Zażalenie wnosi się w terminie do 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zażalenie uważa się za
wniesione skutecznie z chwilą, gdy dotarło ono do zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią.
3. Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje prac komisji przetargowej, komórki wnioskującej lub
prowadzącej postępowanie, chyba że Kierownik Zamawiającego postanowi inaczej.
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5. Zażalenie powinno zostać wniesione i podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do składania
oświadczeń w imieniu wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci zażalenie wniesione po terminie i wniesione przez podmiot nieuprawniony.
7. Wykonawca wnoszący zażalenie nie może wnieść ponownie zażalenia powołując się na te same
okoliczności.
8. Zażalenie podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez zamawiającego,
a wynik rozpatrzenia jest przekazywany wykonawcy w formie pisemnej.
XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
3. Wykonawcy sporządzają i składają ofertę na własny koszt a Zamawiający nie zwraca
Wykonawcom żadnych, bezpośrednich czy pośrednich kosztów sporządzania oferty, złożenia
oferty czy innych kosztów w jakikolwiek sposób związanych z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Wykaz osób
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 – Wzór Umowy
Załącznik nr 6 – Lokalizacja
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP

Nr
rachunku
Oferta na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci
wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
Nr postępowania: 3/ZP/2022
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia
i akceptujemy w całości warunki w niej zawarte.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu za całkowite wynagrodzenie w kwocie:
Wartość netto ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………)
Stawka podatku VAT: ……… % Wartość VAT………………………… zł
Wartość brutto …………………………… zł (słownie: ………………………………………………..…………)
4. Zobowiązujemy się do realizacji niniejszego zadania w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączonym do SWZ wzorem umowy i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Osoby uprawnione ze strony Wykonawcy do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy: ……………………………………………………………
8. Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3. Podpis(y):
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.
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Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU,
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP
Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci
wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
Nr postępowania: 3/ZP/2022
Oświadczam(y) że:
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlegam(y) wykluczeniu
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 17 ust 1 „Regulaminu
udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad
Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej,

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.
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Załącznik Nr 3
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP
Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci
wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
Nr postępowania: 3/ZP/2022

Imię i nazwisko

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
Rodzaj posiadanych uprawnień
budowlanych, nr uprawnień
budowlanych, data wydania

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja
o podstawie
dysponowania
osobą*

*W przypadku, gdy wskazana osoba jest Wykonawcą lub związana jest z Wykonawcą stosunkiem prawnym (np.
umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę) należy wpisać „zasób własny”. W przypadku, gdy wskazana osoba
jest udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot (związana jest z podmiotem udostępniającym zasób
stosunkiem prawnym – np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę) należy wpisać „zasób udostępniony”.

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.
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Załącznik Nr 4
WYKAZ USŁUG
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP
Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci
wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
Nr postępowania: 3/ZP/2022

Lp.

Przedmiot usługi
(opis)*

Wartość
usługi

Data
wykonania
usługi

Podmiot, na
rzecz którego
usługa została
wykonana

1.

2.

3.

…

* Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie, wykazuje usługi,
które bezpośrednio realizował.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.
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Załącznik Nr 5 – Projekt umowy
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG nr [___]
zawarta w dniu [__] r. w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem pod
adresem: Gródek nad Dunajcem nr 28, kod pocztowy 33-318, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000282163, NIP 734-32-32-860, REGON 120445841;
reprezentowana przez [__]
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Panem/Panią [__] zamieszkały/ą [__] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [__] z
siedzibą w [__] pod adresem [__], NIP: [__], REGON: [__] /[spółka] z siedzibą w [__] pod adresem
[__] wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [__] Wydział
[__] Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: [__], NIP: [__] REGON: [__]; reprezentowana przez [__]
zwaną dalej „Wykonawcą” albo „Projektantem”.
łącznie zwani „Stronami”
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia
się [__]
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy upoważnia się
[__]
§1
1. Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci
wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
zwanym w dalszej części „Projektem” i/lub „dokumentacją projektową”.
2. Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy („OPZ”), z tym, że oprócz uwzględnienia wymienionych w Załączniku nr
1 do Umowy elementów, Projektant wykonując Projekt zobowiązany jest do uwzględnienia
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uwarunkowań miejscowych, w tym w
szczególności wynikających z unormowań planistycznych, potrzeb Zamawiającego oraz
zamierzonego przezeń celu wykorzystania Projektu.
§2
1. Projektant zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej
stanowiącej przedmiot umowy oraz uzyskania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w
przedmiocie przystąpienia do budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) w terminie
2 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, tj. do dnia ……………………….. („Dzień
wykonania”).
2. Projektant oświadcza i zapewnia, że:
a) zajmuje się zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej
swym zakresem m.in. opracowywanie dokumentów w postaci projektów technicznych;
b) zapoznał się z lokalizacją, stanem technicznym, parametrami technicznymi, użytkowymi i
funkcjonalnymi oraz innymi istotnymi z punktu widzenia sporządzenia Projektu cechami
nieruchomości, które uznaje za w pełni umożliwiające sporządzenie Projektu w sposób
należyty oraz zgodnie z zamysłem i zapotrzebowaniem Zamawiającego;
c) dysponuje osobą posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające z przepisów prawa,
w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do
projektowania obiektów o cechach i parametrach analogicznych co obiekt wskazany w § 1
ust. 1, co potwierdzają m.in. załączone do Umowy dokumenty w postaci uprawnienia
………………… oraz, która jest w dniu podpisania Umowy oraz pozostawać będzie przez cały
czas realizacji Umowy członkiem [region] Izby Inżynierów o numerze wpisu ………;
d) posiada doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i umiejętności,
niezbędne do świadczenia wynikających z Umowy usług na rzecz Zamawiającego na
należytym poziomie oraz w sposób zgodny z celem i zamierzeniem wykorzystania Projektu
przez Zamawiającego;
e) Projekt oraz jego poszczególne elementy mieć będą charakter autorski, nie będą obciążone
jakimikolwiek prawami lub roszczeniami jakichkolwiek osób trzecich, jak również nie będą
naruszać jakichkolwiek praw lub prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich;
f) przeniesienie na Zamawiającego praw do Projektu zgodnie z Umową nie będzie w żaden
sposób ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub
prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich;
g) jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym w zakresie objętym Umową, a ochrona ubezpieczeniowa w opisanym
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
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zakresie trwa w dniu zawarcia Umowy oraz trwać będzie co najmniej przez rok licząc od Dnia
wykonania;
h) jego sytuacja organizacyjna oraz majątkowa umożliwia pełne, należyte i terminowe
wykonanie wszelkich ze zobowiązań spoczywających na Wykonawcy z mocy Umowy;
i) nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności wyłączające albo chociażby utrudniające pełne,
należyte i terminowe wykonanie wszelkich ze zobowiązań spoczywających na Projektanta z
mocy Umowy
j) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu..
3. Zamawiający zawierając i wykonując Umowę bazuje na prawdziwości, rzetelności i kompletności
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w ust. 2.
4. W wypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy, zawartych w ust. 1,
okazało się nieprawdziwe, niekompletne lub nierzetelne, niezależnie od innych przysługujących
mu z tego powodu uprawnień, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu
wszelkich kwot, które ten musiał wydatkować w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z
oświadczeniami oraz zapewnieniami Projektanta zawartymi w ust. 2.
5. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do:
a) wykonania Projektu z zachowaniem najwyższego poziomu staranności, zgodnie z wymogami
prawa, zasadami wiedzy i sztuki projektowej, normami i zasadami wiedzy technicznej, z
zastosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,
oraz w sposób w pełni odpowiadający potrzebom i zamierzonemu celowi wykorzystania
obiektu wskazanego w § 1 ust. 1 przez Zamawiającego;
b) przeniesienia na Zamawiającego praw do Projektu, w tym autorskich praw majątkowych do
Projektu na wszelkich określonych Umową polach eksploatacji;
c) bieżącego przedstawiania Zamawiającemu, zarówno z własnej inicjatywy, jak również na
każde żądanie Zamawiającego – w terminie do 3 dni od jego otrzymania, wszelkich informacji
o postępie wykonywanych prac oraz o podejmowanych uzgodnieniach i innych czynnościach
niezbędnych do uzyskania właściwych opinii i pozwoleń, jak również przedkładania
Zamawiającemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wszelkich niezbędnych lub żądanych przez
Zamawiającego dokumentów, czy danych;
d) pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie umożliwiającym mu zgodne z jego potrzebami
oraz zamierzonym celem wykorzystanie Projektu;
e) uzyskania, na koszt i ryzyko Wykonawcy, ale w imieniu i dla Zamawiającego, (i) decyzji o
zatwierdzeniu Projektu oraz (ii) zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu co do
wykonywania robót budowlanych w oparciu o Projekt, z tym, że w ramach niniejszego
zobowiązania mieści się również podjęcie przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, wszelkich
niezbędnych lub chociażby celowych czynności, ukierunkowanych na uzyskanie w imieniu i
dla Zamawiającego, decyzji o zatwierdzeniu Projektu oraz zaświadczenia o braku wniesienia
sprzeciwu co do wykonywania robót budowlanych w oparciu o Projekt;
f) zwrotu, na własny koszt i ryzyko oraz bez potrzeby odrębnego wezwania, w terminie do 3
dni od Daty wykonania, wszelkich z otrzymanych od Zamawiającego dokumentów lub innych
materiałów;
g) zaopatrzenia Projektu oraz, na żądanie Zamawiającego – wszelkich z jego elementów,
w pisemne oświadczenie, że dany dokument jest wykonany zgodnie z Umowa,
obowiązującymi w dniu jego odbioru przez Zamawiającego przepisami, w tym technicznobudowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawany w stanie zupełnym ze
względu na cel oznaczony w Umowie. Pisemne oświadczenie stanowi integralną cześć
przekazywanej dokumentacji, w tym Projektu;
h) przekazania Projektu (tj. wszystkich jego elementów) Zamawiającemu w co najmniej dwóch
egzemplarzach papierowych oraz na informatycznym nośniku danych w wersji elektronicznej,
umożliwiającej jego swobodną edycję, z tym, że przekazywane w formie elektronicznej
materiały winny umożliwiać ich edycję w szczególności w programie AutoCAD;
i) przekazania kopii wszelkich dokumentów przekazywanych przez Projektanta wszelkim
instytucjom w trakcie całego procesu tworzenia dokumentacji i uzyskiwania (i) decyzji o
zatwierdzeniu Projektu oraz (ii) zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu co do
wykonywania robót budowlanych w oparciu o Projekt.
1.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Wartość netto:
0,00 zł
VAT …..%:
0,00 zł
Wartość brutto:
0,00 zł
Słownie……………………………………………………………
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie Projektant poniesie w związku
z realizacją zamówienia, w tym wszelkie koszty związane z uzyskaniem wszystkich projektów
towarzyszących, uzgodnień, decyzji i opinii instytucji uzgadniających.
Wynagrodzenie Projektanta będzie płatne po uzyskaniu zaświadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa) w oparciu o Projekt.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół podpisany przez obie Strony.
Jeżeli zaistnieją okoliczności zmieniające stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT
kwota podatku VAT i wartości brutto określone w ust. 1 ulegają zmianie stosownie do
obowiązujących wówczas przepisów. Zmiana taka nie wymaga pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.
Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w ciągu
21 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenie rachunku Zamawiającego.

§4
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletna dokumentacja projektowa dla całego zakresu
zamówienia wraz z zgłoszeniem o zamiarze wykonania robót budowlanych bez sprzeciwu.
2. Należyte i pełne wykonanie przez Wykonawcę całości spoczywającej na nim z mocy Umowy
zobowiązań potwierdzone będzie stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym („Protokół”), w
którym zgłoszone zostaną ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do Projektu, z tym skutkiem, że:
a) Projekt uważa się za oddany w rozumieniu art. 642 § 1 k.c. z chwilą sporządzenia
podpisanego przez obie Strony Protokołu, nie zawierającego jakichkolwiek uwag, czy
zastrzeżeń Zamawiającego;
b) niezgłoszenie w Protokole przez Zamawiającego uwag, czy zastrzeżeń co do Projektu, w tym
w szczególności jego kompletności, niewadliwości, bezusterkowości itp., nie wyłącza ani nie
ogranicza możliwości późniejszego zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, czy zastrzeżeń co
do kompletności, niewadliwości, bezusterkowości itp. Projektu, jak również nie wyłącza ani
nie ogranicza późniejszej możliwości powoływania się przez Zamawiającego na ewentualne
wady, nieprawidłowości, czy też niekompletność Projektu lub ich konsekwencje.
3. Stwierdzenie w Protokole, lub w okresie późniejszym – w okresie do dwóch lat od dnia podpisania
przez Zamawiającego niezawierającego uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego Protokołu, wad,
usterek, nieprawidłowości, niezgodności lub niekompletności Projektu zobowiązuje Wykonawcę
do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania od
Zamawiającego zawiadomienia o ich wystąpieniu. W celu uniknięcia wątpliwości zapis zdania
poprzedzającego traktować należy jako udzielenie przez Wykonawcę (bez konieczności
posiadania przez Zamawiającego odrębnego dokumentu gwarancyjnego) gwarancji
niewadliwości, bezusterkowości, kompletności i pełnej zgodności Projektu z Umową, przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i projektowej.
4. W wypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 3, Zamawiający
upoważniony jest do powierzenia – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy oraz bez
konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego – usunięcia stwierdzonych wad, usterek,
nieprawidłowości, niezgodności lub niekompletności Projektu wybranej przez siebie osobie
trzeciej, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
5. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 7 dni od doręczenia dokumentacji projektowej.
6. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz z
pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 5.
§5
1. Projektant oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji
przedmiotu umowy.
2. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.
3. Projektant obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami
administracji i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne do zatwierdzenie
projektu budowlanego.
4. Dokumentacja projektowa musi być wykonana i przekazana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:
1) zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych bez sprzeciwu
2) wykorzystania jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach mających na celu
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
3) realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem.
§6
5. Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia
rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji o której mowa w § 1, w
ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”
19/26

Nr postępowania: 3/ZP/2022

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji, okaże się, iż nieprzewidziane kolizje
i okoliczności wymagają naniesienia niezbędnych zmian i korekt - dokonanie koniecznych korekt
i zmian w dokumentacji projektowej. Jeżeli zmiany te są wynikiem zaniedbań i uchybień
Projektanta czynności te Projektant wykona na własny koszt. W innych przypadkach – na koszt
Zamawiającego.
§7
1. Strony zgodnie oświadczają, że ich celem jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego
wszelkich praw własności intelektualnej do Projektu, które mogą być zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego przeniesione przez Wykonawcę na inny podmiot, w tym w
szczególności majątkowych praw autorskich do Projektu na wszystkich objętych Umową polach
eksploatacji. W razie wątpliwości, wszelkie z postanowień Umowy oraz oświadczeń lub zapewnień
Stron winny być interpretowane przez pryzmat konieczności osiągnięcia celu, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym. W wypadku, gdyby do osiągnięcia celu wskazanego w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu konieczne było podjęcie przez Wykonawcę dodatkowych działań, w
szczególności złożenie dodatkowych oświadczeń woli lub wiedzy, czy też dokonanie dodatkowych
czynności prawnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego (tj. w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1) dokonania niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do ich
dokonania.
2. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Projektu („Dzień przeniesienia”), Projektant przenosi na
rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) wykorzystywanie fragmentów projektów do reklamy i promocji działań prowadzonych przez
Zamawiającego,
5) wykorzystywanie Projektu w postępowaniach przetargowych lub innych postępowań
prowadzonych w ramach realizacji inwestycji prowadzonej w oparciu o Projekt;
6) wykorzystywanie Projektu do realizacji prac, których on dotyczy, w tym w szczególności do
zrealizowania w oparciu o Projektu obiektu wskazanego w § 1 ust. 1 (tj. wszystkich
wchodzących w jego skład elementów);
7) wykorzystywanie Projektu przy wykonywaniu innych opracowań, w szczególności projektów
branżowych itp.;
8) wprowadzanie do obrotu oraz oddawania Projektu do korzystania innym podmiotom na
podstawie wszelkich umów prawa cywilnego, w tym w szczególności umowy o roboty
budowlane;
9) opracowywanie Projektu polegającego na sporządzaniu prac zależnych;
10) opracowywanie Projektu, w szczególności jego przeróbki, modyfikacji, aktualizacji i adaptacji
oraz do korzystania z dokonanych przeróbek, modyfikacji, aktualizacji i adaptacji;
11) digitalizację Projektu do formatu wybranego przez Zamawiającego;
12) wnoszenie Projektu do spółek prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego
3. Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1, Projektant zezwala
Zamawiającemu, w jego imieniu, na wykonywanie osobistych praw autorskich do Projektu,
w szczególności polegających na:
1) decydowaniu o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa,
2) dokonywaniu zmian, uzupełnień lub uaktualnień, które są niezbędne dla
prawidłowego
funkcjonowania sieci ( wodociągowej, kanalizacyjnej);
3) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Projektu (w tym o pierwszym publicznym
udostępnieniu, jego miejscu i terminie).
4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, bez obowiązku zapłaty przez
Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których Projekt (w co najmniej dwóch
egzemplarzach), została utrwalony. Strony postanawiają, że z dniem doręczenia Zamawiającemu
egzemplarzy Projektu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa
własność nośników materialnych, na których Projekt będzie utrwalony.
5. Z Dniem przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Projektu, w tym również praw do
opracowań Projektu; z tytułu eksploatacji utworów zależnych Wykonawcy nie będzie należne
żadne odrębne wynagrodzenie od Zamawiającego. Z Dniem przeniesienia Zamawiający nabywa
prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań Projektu. W szczególności
Zamawiający nabywa prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań
Projektu, w tym jego skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160
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tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami. Powyższe
przeniesienie nie podlega ograniczeniom ani terytorialnym ani czasowym.
W przypadku dokonywania zmian, uzupełnień lub uaktualnień, o których mowa w ust. 3 pkt 2
Zamawiający przekaże Projektantowi do akceptacji dokonane zmiany, uzupełnienia lub
uaktualnienia. Projektant, w terminie do 7 dni od daty ich przekazania przez Zamawiającego,
naniesie ewentualne uwagi, które mogą zostać uwzględnione przez Zamawiającego. Nie
ustosunkowanie się Projektanta w terminie 7 dni od daty przekazania mu przez Zamawiającego
do akceptacji dokonanych zmian, uzupełnień lub uaktualnień jest równoznaczne z ich akceptacją.
Projektant zobowiązuje się do przekazania Projektu wolnego od praw osób trzecich, na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 2.
W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw
autorskich do wykonanego Projektu, Projektant zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie oraz do zwolnienia
Zamawiającego, w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie, od wszelkiej odpowiedzialności
z tym związanej.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 oraz uprawnień wskazanych w ust. 3 następuje bez
ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata.

§8
1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy.
2. Projektant udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w ramach, której jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, jeżeli wady te
zmniejszają jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
W szczególności, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane, Projektant jest odpowiedzialny za
rozwiązania w sposób zgodny z ustaleniami decyzji administracyjnych, wymogami Prawa
Budowlanego, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa wraz
z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu rękojmi wykonawcy robót zrealizowanych na
podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, z tym , że okres rękojmi nie
może być krótszy niż 3 lata od dnia wydania Projektu Zamawiającego. Okresy gwarancji i rękojmi
są równe. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia,
których nie ujawniono w czasie odbioru, Projektant jest zobowiązany do usunięcia na własny
koszt (na wszystkich egzemplarzach) wady w ustalonym przez Strony terminie, nie dłuższym niż
14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o istnieniu wady, pod rygorem
naliczania kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1.
§9
1. Jeżeli Projektant wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą
umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo
Projektanta (zastępcze wykonanie).
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno
zawierać uzasadnienie.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 lat od Dnia wykonania.
4. W razie odstąpienia od umowy Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacyjny robót projektowych w toku na dzień odstąpienia.
§ 10
1. Za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych oraz w usunięciu ujawnionych wad
w dokumentacji projektowej (licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie) Zamawiający może
żądać od Projektanta kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Projektant może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Projektant, Zamawiający może żądać od Projektanta kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej
Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony wady lub
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braki, Projektant poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami lub brakami.
§ 11
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych w następującym zakresie:
a. dane dysponentów nieruchomości niezbędnych do budowy elementów systemu
wodociągowego – imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL;
b. dane osoby upoważnionej do kontaktu w ramach realizacji umowy – imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail,
oraz wszelkie inne dane wskazanych osób, które mogą znajdować się w dokumentach
przekazywanych Wykonawcy, lub uzyskanych przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz
Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową, a są niezbędne do realizacji umowy.
2. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych, w następującym zakresie:
a. dane osoby upoważnionej do kontaktu w ramach realizacji umowy – imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail,
oraz wszelkie inne dane wskazanych osób, które mogą znajdować się w dokumentach
przekazywanych Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, a są niezbędne do realizacji umowy.
3. Rodzaj powierzonych danych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych oraz danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu przepisów RODO.
4. Wykonawca działając jako podmiot przetwarzający spełnia w imieniu i na rzecz Zamawiającego
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, wobec osób, których dane
przetwarza w imieniu Zamawiającego. Wykonawca przy podpisywaniu Protokołu zdawczoodbiorczego Projektu przekaże Zamawiającemu dokumenty na potwierdzenie realizacji obowiązku
wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
5. W celu realizacji obowiązku informacyjnego Wykonawca przekazuje osobom, o których mowa w
ust. 6 klauzule informacyjne zamieszczone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
6. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej umowy, w czasie obowiązywania niniejszej
umowy oraz w okresie dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak również w okresach wynikających
z odrębnych przepisów prawa.
7. Strony przetwarzaną powierzone zgodnie z ust. 3-4 dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i chronią prawa
osób, których dane dotyczą.
8. Strona informuje drugą Stronę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji
ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
9. Strony zobowiązują się do zachowania powierzonych danych w tajemnicy oraz zapewnienia by
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
10. Strony przetwarzają powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
administratora danych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących
Zleceniobiorcę przepisów prawa. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Strona przed
rozpoczęciem przetwarzania informuje administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
11. Strony wyrażają zgodę na korzystanie przez Strony będące podmiotami przetwarzającymi z usług
innego podmiotu przetwarzającego z zastrzeżeniem warunków i obowiązków wynikających z art.
28 ust. 2 i 4 RODO. Strona będąca podmiotem przetwarzającym przetwarzający informuje Stronę
będącą administratorem o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia
innych podmiotów przetwarzających. Stronie będącej administratorem służy prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
12. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Strona będąca podmiotem przetwarzającym w miarę
możliwości pomaga Stronie będącej administratorem poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
13. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Strona będąca podmiotem
przetwarzającym pomaga Stronie będącej administratorem wywiązać się z obowiązków
określonych w art. 32–36 RODO.
14. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Strona będąca podmiotem
przetwarzającym zwraca Stronie będącej administratorem wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
15. Strona będąca administratorem zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez
Stronę będącą podmiotem przetwarzającym wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z
art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
16. W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Strona będąca podmiotem
przetwarzającym informuje o tym fakcie Stronę będącą administratorem niezwłocznie, nie później
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17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jednak niż w terminie 36 godzin, podejmując jednocześnie wszystkie niezbędne środki zaradcze i
zapobiegawcze.
Strony oświadczają, że podjęły środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO,
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.
§ 12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Projektant nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających dla niego lub
przysługujących mu na podstawie Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie, bez uzyskania
uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Wzór klauzul informacyjnych
3) Wzór porozumienia z dysponentem nieruchomości

..............................................
PROJEKTANT

...........................................
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2
Wzór klauzuli informacyjnej – pozyskanie danych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej
RODO, „DUNAJEC” sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
spółka „DUNAJEC” sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce „DUNAJEC” sp. z o.o. poprzez adres iod
@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji inwestycji pn. ……………….., prac
projektowych oraz robót budowlanych w zakresie zaprojektowanym w wyniku realizacji ww. inwestycji,
jak również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia
usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego powyżej oraz w
czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn. ………………………….
Niepodanie danych będzie skutkować ………………………….
Wzór klauzuli informacyjnej – pozyskanie danych od osoby trzeciej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej
RODO, „DUNAJEC” sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
spółka „DUNAJEC” sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce „DUNAJEC” sp. z o.o. poprzez adres
iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji inwestycji pn. ……………….., prac
projektowych i robót budowlanych w zakresie zaprojektowanym w wyniku realizacji ww. inwestycji, jak
również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
4. Pani/Pana dane Spółka pozyskała od ……………………………………………………….
5. Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia
usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego powyżej oraz w
czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn. ………………………….
Niepodanie danych będzie skutkować ………………………….
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Załącznik nr 3
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu ………………….pomiędzy:
Panem/Panią………………………………………………………………tel.…………………zam.…………………………………………………………………
…………………………… PESEL …………………………, będący/a właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości o nr
ewidencyjnym(ych) gruntów: …………………………… w obr. ……….. w miejscowości ………………………………………. zwanym
w dalszej części umowy „DYSPONENTEM NIERUCHOMOŚCI”
a
„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem pod adresem: Gródek
nad Dunajcem nr 28, kod pocztowy 33-318, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000282163,
NIP
734-32-32-860,
REGON
120445841,
zwaną
dalej
„INWESTOREM”,
którą
reprezentuje
firma:………………….……………………………………………………………
tel.……………realizująca
prace
projektowe
p.n.:
………………………………………………………………………………………
§1.
Przedmiotem porozumienia jest nieodpłatne udostępnienie części nieruchomości o nr ewidencyjnym(ych) gruntów
j.w. położonej(ych) w miejscowości ……………………………… w celu budowy elementów systemu wodociągowego i
kanalizacyjnego*, oraz ich umieszczenie na nieruchomości o nr ewidencyjnym(ych) gruntów j.w., zgodnie z
niniejszym porozumieniem.
Rodzaj podłączanego do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego* obiektu – budynek mieszkalny/budynek
usługowy.
§2.
1. „DYSPONENT NIERUCHOMOŚCI” po zapoznaniu się z planem sytuacyjnym ww. projektu, stanowiącym
załącznik do niniejszego porozumienia, zezwala na wykonanie robót związanych z realizacją elementów
systemu wodociągowego i kanalizacyjnego* oraz na umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
na terenie nieruchomości wymienionych w niniejszym porozumieniu.
2. Wykonawca po wykonaniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.
3. „DYSPONENT NIERUCHOMOŚCI” wyraża również zgodę na wejście w teren w celu wykonywania czynności

1.
2.
3.
4.

związanych z eksploatacją i konserwacją ww. elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego1 po
oddaniu ich do eksploatacji.
§3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory, związane z realizacją niniejszego porozumienia, strony poddadzą pod rozstrzygnięciu
sądowi powszechnemu, miejscowo właściwemu dla miejsca położenia nieruchomości.
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Integralną częścią niniejszego porozumienia jest załącznik w postaci planu sytuacyjnego obrazujący przebieg
wymienionego w § 2 elementu systemu wodociągowego i kanalizacyjnego* przez teren nieruchomości o nr
ewidencyjnym(ych) gruntów j.w. podpisanych przez „DYSPONENTA NIERUCHOMOŚCI” i projektanta.
Dysponent

Inwestor

Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Porozumieniu w celach
związanych z realizacją przez „DUNAJEC” sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem prac budowlanych w zakresie
budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych* lub sieci wodociągowych* oraz przyłączenia mnie do
takich sieci. Jednocześnie oświadczam, iż wiem, że złożoną zgodę mogę cofnąć w każdym czasie, co jednak nie
wpłynie na skuteczność czynności dokonanych z wykorzystaniem moich danych osobowych przed cofnięciem
zgody.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej
RODO, „DUNAJEC” sp. z o.o. informuje, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka
„DUNAJEC” sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28;
2.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce „DUNAJEC” sp. z o.o. poprzez adres
iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją przez „DUNAJEC” sp. z o.o. w
Gródku nad Dunajcem prac budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych
lub sieci wodociągowych oraz przyłączenia mnie do takich sieci, w celach statystycznych i marketingowych,
1

Niepotrzebne skreślić
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4.
5.
6.

7.
8.

jak również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług
zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego powyżej oraz w
czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn. ………………………….
Niepodanie danych będzie skutkować niezaprojektowaniem infrastruktury wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej.
data

podpis
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