Nowy Sącz, 11.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”
(dalej: „Regulamin”)
„Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód potoku
Przydonickiego, potoku Jelnianka i rzeki Dunajec
wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych”
Nr postępowania: 7/ZP/2022
I. Nazwa (firma) i 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 zamówienia: przetarg nieograniczony
III. Przedmiot zamówienia:
Zadanie 1: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu do potoku Przydonianka
(potoku Przydonickiego) w km 0+900:
• Oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 5000
zlokalizowanej w miejscowości Bartkowa Posadowa, gmina Gródek nad Dunajcem,
• Wód opadowych i roztopowych z terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Bartkowa Posadowa.
Zadanie 2: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu do rzeki Dunajec w km
76+851 (tj. kanału łączącego zbiornik Rożnów ze zbiornikiem Czchów):
• Oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 3000
zlokalizowanej w miejscowości Rożnów, gmina Gródek nad Dunajcem,
• Wód opadowych i roztopowych z terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Rożnów.
Zadanie 3: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu do potoku Jelnianka w
km 0+200:
• Oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 2800
zlokalizowanej w miejscowości Sienna, gmina Gródek nad Dunajcem,
• Wód opadowych i roztopowych z terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Sienna.
Zadanie 4: Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu do rzeki Dunajec w km
72+500 (tj. kanału łączącego zbiornik Rożnów ze zbiornikiem Czchów):
• Oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 3000
zlokalizowanej w miejscowości Tropie gmina Gródek nad Dunajcem,
• Wód opadowych i roztopowych z terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej w miejscowości Tropie.
Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
71322000-2 Usługi Inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
IV. Oferty częściowe, oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Termin wykonania:
Zamawiający wymaga
11.07.2022 r.
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VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na ;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- 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.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Regulaminu.
3. 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.
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
5. 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.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
VII.
1.
2.
3.
4.

Kryteria i sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
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.

VIII.
1.
2.
3.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15.
Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2022 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gródku nad Dunajcem 28, w dniu 22.03.2022 r.
o godz. 10:15.

IX. Termin związania ofertą: 30 dni.
X. Informacja na temat sposobu uzyskania SWZ: strona internetowa Zamawiającego www.dunajecgrodek.pl zakładka Przetargi.
XI. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
Pani Monika Sadłoń, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
ZATWIERDZAM:
(-) Rafał Iwański
Prezes Zarządu

