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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice 

tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego  

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 3 ust. 2 ustawy Pzp¹ w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia 

obejmującego wykonanie usługi w ramach zadania pn.  

 

„Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez  

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, 

niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze 

sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących 

teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”   

znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 3/TT/2022 

 

 

 

 

Specyfikację zatwierdzam: 

      Data; 01.04.2022 r. 

                                                                                                                    Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

SWZ zawiera: 

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Część II Wzory Oferty i załączników 

Część III Projekt umowy 

 

 

 

 

¹ - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwana dalej Pzp 
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SWZ zawiera: 

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Część II Wzory Oferty i załączników 

Część III Projekt umowy 

 

 

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 

Spis treści 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Rozdział 3. Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia.  

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.  

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 14. Badanie i ocena ofert  

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu w celi zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Rozdział 18. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego 
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Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska, 85 32-065 Krzeszowice 

Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010, BDO 000011550 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 

2019 r. na podst. Dział III, Rozdział 3, Podrozdział II Regulaminu udzielania zamówień na 

dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. (zwany 

dalej w skrócie „Regulaminem”) w trybie przetargu ofertowego, w związku z ustawowym 

wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest na 

stronie internetowej:  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie” swz”) stanowi, wraz  

z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas 

całego prowadzenia postępowania.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą swz zastosowanie mają właściwe przepisy 

określone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozdział 3. Kody CPV i opis przedmiotu zamówienia 

 

1.  Kody CPV (wspólny słownik zamówień): 

71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 

71620000-0 - Usługi analizy 

 

2.   Przedmiotowe zamówienie dotyczy:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka oraz 

przygotowanie i złożenie wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren 

ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wód w Gminie Krzeszowice 

eksploatowanych przez Zamawiającego. Łączna ilość ujęć -10.  

Zamówienie należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(Dz. U. 2017 poz. 1566 z poź. zm).  

Opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu, wniosków  

o ustanowienie ochrony bezpośredniej i pośredniej (jeżeli będą one konieczne), dla każdego  

z ujęć wody. 

 

3.   Opis ujęć wody:  
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L.P 

UJĘCIE 
WODY 

LOKALIZACJA 
  

ILOŚĆ 
STUDNI NA 

UJĘCIU / 
NAZWA 

STUDNI 

CELE 
WYKOŻYSTANIA 

WODY 

DOKUMENTACJA 

HYDROGEOLNA / 
HYDROLOGICZNA 

DECYZJA 
USTALAJĄCA 

ZASOBY WODY 

DECYZJA 

USTALACJĄCA 
STREFY OCHORNE POZWOLENIE 

WODNOPRAWNE / 
DATA 

OBOWIĄZYWANIA 

BADANIA 
WODY 

INNE 
Zasoby 

eksploatacyjne 
[m3/h] 

Ilości z 

pozwolenia 
Qmax 

s[m3/s], 
Qśrd 

[m3/d, 
Qmax 

r[m3/rok] 

(POŚREDNIA / 
BEZPOŚREDNIA) 

      

1 RUDNO 

48/3 j. ewid 
120606_5 obręb 

0013 Rudno 

1 /  S-2 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Dokumentacja 
ograniczona do 

wiercenia studni i 
prac geologicznych 

polegających na 
czyszczeniu i 

próbnym 
pompowaniu studni 

Prezydent Miasta 
Krakowa z dnia 

27.10.1975r znak 
GP.VII/721/6/75 

WYMIARY 16m x16m OS.II.6341.159.2015.MP 

TAK. 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

    

 w ilości 22,7m3/h 

Strefa ochrony 
bezpośredniej 16x16 m 
ustanowiona decyzją 

Starosty Krakowskiego  
z dnia 17.01.2006r  

nr OS.62230/21/05/06/MP 

22.12.2025 

x :248286,93 
y :539487,88 

z: 332 

 
N 50°06'03.76" 

 
E 19°33'10.16" 

    

  

2 DUBIE 

  

1 /  S-2 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Dokumentacja 
ograniczona do 

wiercenia studni i 
prac geologicznych 

polegających na 
czyszczeniu i 

próbnym 
pompowaniu studni 

Urząd Miasta WYMIARY 16m x20m KR.ZUZ.2.421.456.2018.JS 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

5,9 
0,000888, 

32,9, 11844 

Dz, 77/9 obr. 
0005  Dubie 

Krakowa z dnia 
27.10.1980r znak 

ŚR.II/8530/B/22/80   

Strefa obowiązująca 
zgodnie z decyzją 

pozwolenia 
wodnoprawnego 

OS.MP.6223-8/08 

08.05.2029 

X: 5558436,9       

Y: 7406701,9       

  w ilości 5,9 m3/h     

3 PACZÓŁTOWICE 

  

1 / źródło  
nr 1 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Dokumentacja 
ograniczona do 

wiercenia studni i 
prac geologicznych 

polegających na 
czyszczeniu i 

próbnym 
pompowaniu studni 

Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w 

Krakowie nr 
śr.8530-B/23/80 z 
dnia 05.11.1980 w 

ilości 31,7 m3/h 

WYMIARY 
45X3X40X27X2M 

KR.ZUZ.2.4210.154.2020.MiW 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

31,7 
0,005, 250, 

145416 

Dz. 196/1 obręb 
nr 0019 Żary  

Strefa ochrony 
bezpośredniej ustalona 

decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w 

Krakowie nr 
KR.ZUZ.2.4100.181.2018.

JS z dnia 17.04.2019r 

5 kwietnia 2030r 

x: 5560639.70 

 
y: 7405404.41 

 
z: 323.85 

 
N 50°10'27.3" 

 
E 19°40'32.5" 

    

4 SIEDLEC 

  

1 /  SP-1 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Opracowano 

Wojewoda 
Krakowski znak: 

VI.7530-D/23/96 z 
dnia 20.08.1996 w 

ilości 16,5m3/h 

WYMIARY 
15,5X21,5MX30X12X21,5

M 
OS.II.6341.124.2.2014.MZ 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

    
Dz. 82 obręb           

nr 0015 Siedlec 
w 1996 r 

Strefa ochrony 
bezpośredniej ustalona 

decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w 

Krakowie nr 
KR.ZUZ.2.4100.181.2018.

JS z dnia 17.04.2019r 

07.10.2024 
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x: 5557762.57 
 

y: 7405199.72 

 
z: 367.62 

 
N 50o08'54.1"               

 

E 19o40'24.7"          

  STREFA OCHRONY 
POŚREDNIEJ – 

pozwolenie wodnoprawne 
z 1999 ustanowiło teren 

ochrony pośredniej. 
Opracowany dodatek do 

dokumentacji ujęcia z 
2013r stwierdza, że brak 

jest podstaw do 
ustanawiania strefy 
ochrony pośredniej. 

  

       

5 

ZALAS 
Dz. 1179/1 

obręb Grojec 

1 / S-2 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Dokumentacja 
ograniczona do 

wiercenia studni i 
prac geologicznych 

polegających na 
czyszczeniu i 

próbnym 
pompowaniu studni 

Urząd Miasta WYMIARY 36m x32m OŚR.6341.15.2012.AG.III 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

    
(GROJEC) N:50°04'50'86" Krakowa 

Strefa ochrony 
bezpośredniej 

ustanowiona decyzją 
Starosty Chrzanowskiego 

z dnia 21.03.2002r nr 
OŚLIR.V.6223/04/2002 

15.03.2027 

  E: 19°34'35,24" 
znak 

ŚR.II/8530/B/18/83 
    

    w ilości 37 m3/h     

6 

NOWA GÓRA 

Działki 
81/1,81/2, 83/1, 
83/2, 86/1, 86/2, 
87/2, 88/1, 89/4, 
91/2 obręb 0010 

Nowa Góra 
1 / S-1 bis  
(istnieje 
również 
ujęcie 

awaryjne S-1) 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Opracowano Urząd Miasta WYMIARY 49 m x 93 m OS.II.6341.29.2017.MZ 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

    

(PARYŻ) 
N:50°11'15,32" E 

19°33'18,09" 
w 1990 r  Krakowa 

Strefa obowiązująca 
zgodnie z decyzją 

pozwolenia 
wodnoprawnego  

OS.II.6341.29.2017.MZ 

26.04.2027 

      znak OS.II-8530-
B/3/90 

    

      w ilości 26,2 m3/h     

7 FILIPOWICE 

  
Dz.248 obręb  

0006 Filipowice 
 

x: 5559731.11 
y: 7397235.16 

z: 347.29 

 
N 50°09'53.0" 
E 19°33'41.7" 

   

1 / SF - 1 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Opracowano 
w 1992 r 

  

Urząd Wojewódzki 
w Krakowie 

znak 
OŚ.VI.7530-B/6/92 
w ilości 52,2 m3/h 

WYMIARY 22X28M 
Strefa ochrony 

bezpośredniej ustalona 
decyzją Dyrektora 

Zarządu Zlewni  
w Krakowie nr 

KR.ZUZ.2.4100.181.2018.
JS  

z dnia 17.04.2019r 

  

OS.MP.6223-13/08 
06.11.2028 

   
TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

    

8 CZATKOWICE 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. do celów produkcji 
artykułów 

spożywczych 
2. do celów produkcji 

wyrobów z 
pozostałych 
mineralnych 
surowców 

niemetalicznych 
3. do celów realizacji 

zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Opracowano 
Główny Geolog 

Kraju 

WYMIARY 
POSZCZEGÓLNYCH 

STREF: 
1) 30X30M 
2) 10X6M  
3) 20X20M  

 
Strefa ochrony 

bezpośredniej ustalona 
decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w 

Krakowie nr 
KR.ZUZ.2.4100.181.2018.

JS z dnia 17.04.2019r 

KR.ZUZ.2.421.773.2018.JS 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

    

w 1987, 1990 r 
Znak 

KDH/013/5349/88 
19.04.2029 
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Dz. 173 
Czatkowice 

 
x: 5558325.40 

y: 7402491.83 
z: 298.54 

 
N 50°09'10.7" 
E 19°38'07.8" 

Chuderskiego w ilości 36,0 m3/h 

Dz. 161 
Czatkowice 

 

x: 5558199.15 
y: 7402513.22 

z: 291.68 
 

N 50°09'06.6" 
E 19°38'09.0" 

Dr Wróbla 

    

w ilości 40,0 m3/h 

  

      

Dz. 158 
Czatkowice 

x: 5558070.20 
y: 7402578.53 

z: 296.39 
 

N 50°09'02.5" 
E 19°38'12.4" 

Nowe 

  
  

  
  
  

 w ilości 200 m3/h 

  
  

9 

NOWA GÓRA  

1 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi 

Opracowano Starosta Krakowski 

WYMIARY 18X17,8M 
  

Strefa ochrony 
bezpośredniej ustalona 

decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w 

Krakowie nr 
KR.ZUZ.2.4100.181.2018.

JS z dnia 17.04.2019r 
oraz strefę pośrednią 

KR.ZUZ.2.4210.155.2020.MiW 
Tylko 

czasowe 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

36 
0,005, 384, 

162060 

(MIĘKINIA) 
Dz. 1812 obr nr 

0010 Nowa Góra 
w 2000 r 

Znak 
OS.7521/6/2000/K

W 
29 kwietnia 2030r badania 

    
  

w ilości 36 m3/h   
  

czasowo nie 
eksploatowane 

x: 5560449.36 
 

y: 7399418.28 
 

z: 395.84 
 

N 50°10'17.6" 
 

E 19°35'31.0" 

  
    

       
 

  

10 SANKA 

Dz. 591/2  
obr. 0014 Sanka 

2 / S-1 (otwór 
podstawowy) 

do celów realizacji 
zadań własnych 
gminy w zakresie 

zbiorowego 
zaopatrzenia ludności 

w wodę 
przeznaczoną do 

spożycia 

Opracowano Starosta Krakowski WYMIARY 23X26M 
Strefa bezpośrednia 
ustanowiona decyzją 

Starosty Krakowskiego  
z dnia 09.12.2003r znak 

OS.62230/13/03/MP 

OS.II.6341.164.2013.MP 

TAK 

Dla ujęcia 
opracowano 
dodatek do 

dokumentacji 
ujęcia wód 

podziemnych 

   
N:50°04'22" E 

19°38'40" 
S-2 (otwór 
rezerwowy) 

czerwiec 2012r 
Znak 

OS.II.6531.4.2012.
MP 

31.12.2023 

N:50°04'22" E 
19°38'41" 

  
  w ilości 30 m3/h   
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3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• pozyskanie map i innych materiałów niezbędnych do wykonania opracowania, 

• przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych  

z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, 

przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację 

hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze 

sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki jakości ujmowanej wody, 

• opracowanie i złożenie właściwemu organowi wniosków o ustanowienie stref ochronnych 

obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej (o ile będzie to wynikało 

z opracowania) ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 

138 ustawy Prawo Wodne. 

• przed złożeniem wniosku Wykonawca z stosownym wyprzedzeniem (min. 14 dni) złoży 

Zamawiającemu do akceptacji przygotowaną dokumentację dotyczącą analizy ryzyka 

obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie 

wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy 

hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, 

analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a 

także o wyniki jakości ujmowanej wody. 

• kopię złożonego wniosku o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony 

bezpośredniej i teren ochrony pośredniej oraz potwierdzenie złożenia tego wniosku 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

• inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia 

• Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania 

czynności związanych z realizacją zamówienia oraz udostępni posiadaną dokumentację 

(decyzje, dokumentacje hydrologiczne). 

• po pozytywnym zakończeniu procedury formalnej przez organy właściwe do wydania decyzji 

ustanawiających strefy ochronne Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację wraz z załącznikami w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD). 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

4.1 Termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2022 r.   

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wniosków o ustanowienie stref ochronnych 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wszystkich studni 

(ujęć) oraz potwierdzenie złożenia tych wniosków w terminie do dnia 30 września 2022 r. 

4.2 Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin podpisania protokołu odbioru 

końcowego potwierdzającego pozytywne zakończenie procedury formalnej przez organy 

właściwe do wydania decyzji ustanawiających strefy ochronne oraz przekazanie kompletu 

dokumentacji. 
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Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

5.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie § 15 Regulaminu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który: 

a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia  

b) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia, jeżeli szkoda został stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 

c)  złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

d) nie wniósł wadium, w sytuacji, gdy było ono wymagane, w tym również na przedłużony 

okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą 

e)  w stosunku, do którego otwarto likwidację, postępowanie sanacyjne, restrukturyzacyjne 

lub układowe lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzany prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

5.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w § 16 Regulaminu i dotyczące: 

a)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli; 

• Wykonawca  złoży oświadczenie o posiadaniu kondycji finansowej i ekonomicznej 

niezbędnej do wykonania niniejszego  zamówienia oraz oświadczenie że nie zalega  

z należnościami wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego (oświadczenie zawarte  

w załączniku nr 2) 

• wykaże zysk z działalności podstawowej w roku poprzedzającym  złożenie oferty  

(za 2021 r). 

b) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli; 

•  Wykonawca  złoży oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego do 

realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z wyznaczonymi terminami. (oświadczenie zawarte 

w załączniku nr 2), 

• Wykonawca wykaże, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że 

opracował co najmniej 3 zatwierdzone dokumentacje o charakterze przedmiotu zamówienia tj. 

np.: wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wody, operaty wodnoprawne na pobór wód 

lub odprowadzanie wód, dokumentację robót geologicznych na wykonanie/likwidację studni, 

dokumentacje, hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych itp.  

• Zamawiający wymaga by przynajmniej jedna dokumentacja dotyczyła ustanowienia 

strefy ochronnej ujęcia wody. 
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5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy ma negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

5.4 Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę zamówienia. 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa: 

6.1 Ofertę (załącznik nr 1)  

6.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz dokument potwierdzający zysk z działalności 

podstawowej w roku poprzedzającym  złożenie oferty (za 2021r). 

6.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia  (załącznik 

nr 3 - oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia).  

6.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

czynności szczegółowo opisanych w punkcie 5.2b, (załącznik nr 4). 

6.5 Dokument potwierdzający uzyskanie zysku z działalności podstawowej w roku 

poprzedzającym  złożenie oferty (za 2021 r). 

6.6 Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej 

kolejności. 

6.7 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.8 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie 

wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców; oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 6.2 - 6.4 niniejszej swz składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 

potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

6.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu (w tym do podpisania oferty) oraz zawarcia umowy 

o zamówienie publiczne. Korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy będą 

porozumiewać się na piśmie. 



str. 10 

 

7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub 

drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń (również w przypadku 

ich złożenia w wyniku wezwania) dla których przewidziano tylko formę pisemną. 

7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informację drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1  Wykonawca przystępujący do przetargu  nie jest zobowiązany do wniesienia wadium  

 

Rozdział 9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą upływa z dniem 19.05.2022 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

10.2 Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w swz. 

10.3 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką. 

10.4 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

10.5 Kompletna Oferta musi zawierać: 

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego swz  

2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

4) Załączniki oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 niniejszego swz 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie dla 

każdego z Wykonawców. 
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10.6  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę 

posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy. 

10.7 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenie o wpisie do CEiDG) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

10.8 Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie; 

a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentów 

(ewidencyjnych lub rejestrowych) Wykonawcy, zgodnie z określeniem reprezentacji  

w tych dokumentach lub 

b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poświadczonej notarialnie. 

10.8 W przypadku pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj oraz zakres pełnomocnictwa 

właściwy do odpowiednich czynności.  

10.9 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.10 Zaleca się wykorzystanie formularzy/ wzorów załączników przekazanych przez 

Zamawiającego 

10.11 Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że będą identyczne co do treści z formularzami/wzorami załączników. 

10.12 Oferty Wykonawców, którzy dołączą załączniki o innej treści niż określone w SWZ 

zostaną odrzucone. 

10.13 Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami  

i parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę, a całość zszyta trwale celem 

uniemożliwienia jej przypadkowego zdekompletowania. 

10.14 Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.15  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

10.16  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

10.17 Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać  

w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej 

oferty. 

10.18 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.19 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
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składania wniosku o wyjaśnienie SWZ. Zapytania należy przesyłać na adres mailowy 

sekretariat@wikkrzeszowice.pl lub pocztą. 

10.20 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronach 

internetowych https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl 

10.21 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści 

informacje o zmianie na stronach internetowych:  

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice oraz www.wikkrzeszowice.pl 

10.22 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano swz oraz na stronie internetowej. 

10.23 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia  

w określonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku, gdy Wykonawca nie złożył 

wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, 

dokumenty lub pełnomocnictwa, ale zawierające błędy. W przypadku braku uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może ofertę odrzucić.  

W przypadku jednak w którym po dokonaniu uzupełnień oferta nadal budzi wątpliwości 

Zamawiającego, może on według swojego wyboru ofertę odrzucić lub zażądać kolejnych 

wyjaśnień. 

10.24 Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są:  

Leszek Słota- w sprawach zamówień publicznych nr tel. 12 282 13 20 wew. 534 

             mgr inż. Karol Bochyński – w sprawach technicznych nr tel. 12 282 13 20 wew. 525 

  (e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl) 

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)  

w Sekretariacie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice - do dnia 20 kwietnia 2022 r., do godz. 10:00 lub przesłać przesyłką 

pocztową, kurierską  z potwierdzeniem doręczenia. Kopertę (paczkę) należy opisać 

następująco: 

Nazwa i adres Wykonawcy:    

 

 

Inwestor: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85,  

32-065 Krzeszowice.  

 

OFERTA na zadanie pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej 

zarządzanych przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice” 

Nie otwierać przed dniem  20 kwietnia 2022 r. przed godz. 10:15. 
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Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

11.2 Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany 

pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta. 

11.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

11.4 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na 

numer, pod którym została zarejestrowana oferta. 

11.5 Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

11.6 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

11.7 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

11.8 Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2022 r. po godz. 10:15, w sali konferencyjnej pok. 

nr 7 w siedzibie Zamawiającego. 

11.9 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

11.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje informacje, o których mowa w art. 222 

ustawy Pzp. 

11.11 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych 

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl   

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, zawartych w ofertach. 

11.12 Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 

zakresie przedmiotu oraz sposób utajnienia Zamawiający będzie stosował przepisy ustawy 

Pzp. 

11.13 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
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11.14 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w formularzu 

ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 1 do swz. 

12.2 Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i nakłady związane  

z realizacją kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z swz i opisem przedmiotu 

zamówienia oraz wzorem umowy. 

12.3 Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące związane  

z realizacją określonego w dokumentacji przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie 

ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia 

12.4 Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg 

zasady – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić  

w górę. 

12.5 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

12.6 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów 

i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia. 

12.7 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, 

których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość 

bez kwoty podatku. 

 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniami: 

a. Cena ofertowa - 80% 

b. Termin wykonania – 20% 

 

13.2 Ocena punktowa kryterium cena ofertowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

        Pc = (Cn / Cb) x 100 x waga kryterium (80%) 

        gdzie:  

        Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena; 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert; 

Cb – cena badanej (rozpatrywanej) oferty. 
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        Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą 

(najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium,  

czyli 80 pkt. 

        Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

        Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów. 

 

13.3  Ocena punktowa kryterium termin wykonania dokonana zostaną  

w następujący sposób: 

- wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2022 r.  – 5 pkt 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wniosków o ustanowienie stref ochronnych 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wszystkich studni 

(ujęć) oraz potwierdzenie złożenia tych wniosków w terminie do dnia 30 września 2022 r. 

 

- wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 października 2022 r.  – 10 pkt 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wniosków o ustanowienie stref ochronnych 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wszystkich studni 

(ujęć) oraz potwierdzenie złożenia tych wniosków w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 

- wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 września 2022 r.  – 20 pkt 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wniosków o ustanowienie stref ochronnych 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wszystkich studni 

(ujęć) oraz potwierdzenie złożenia tych wniosków w terminie do dnia 30 lipca 2022 r. 

 

13.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów  

w dwóch wyżej wskazanych kryteriach. 

 

Rozdział 14. Badanie i ocena ofert  

14.1 W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej 

oferty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz wprowadzanie jakichkolwiek zamian w 

treści oferty z zastrzeżeniem pkt. 14.4. 

14.2  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub stosownych pełnomocnictw albo złożyli 

dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14.3  Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów wskazanych w art.124 ustawy Pzp. 

14.4  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste poprawki pisarskie, omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze swz niepowodujące istotnych zamian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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14.5  Ocena zgodności oferty z treścią swz przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie zostały dołączone do oferty przez Wykonawcę w 

odniesieniu do warunków określonych w swz. 

14.6  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń.  

 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w zakresie podanych kryteriów wyboru. 

15.2  Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację  

o rozstrzygnięciu przetargu na stronie www.wikkrzeszowice.pl 

15.3  Językiem kontaktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między 

Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w 

języku polskim. 

15.4  Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

15.5  Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

15.6  W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, 

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 

nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

15.7  Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru Zamawiającego, załączonego do niniejszej SWZ. 

15.8  W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1  Wykonawca przystępujący do przetargu  nie jest zobowiązany do zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

17.1  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
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dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia 

oraz określił warunki takiej zmiany lub możliwość taka wynika z regulacji prawa polskiego 

lub też zapisów Regulaminu. 

17.2  Warunki umowne wprowadzania zmian do treści umowy zostały określone ww. wzorze 

umowie 

17.3 Wzór umowy znajduje się w części III i jest załącznikiem do swz. 

 

Rozdział 18. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

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, dalej „RODO”, informuje 

się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 

Spółka z o.o.; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka  

z o.o. jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu ofertowego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art.18 oraz art. 74  ustawy Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−   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; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu 

−   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, 
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gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

Część II Wzory Oferty i załączników 

 

1) załącznik nr 1 - Oferta  

2) załącznik nr 2 - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu 

3) załącznik nr 3 - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania 

4) załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług 
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Załącznik nr 1– (wzór formularza oferty) 

 

 

Oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez  

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, 

niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze 

sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących 

teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”- znak sprawy nadany przez Zamawiającego:  

3 /TT/2021 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice  

 

1. WYKONAWCA 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON, 

email, telefon 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA OFERTY: 

Imię i nazwisko 
 

Adres 

 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  
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3. Ja niżej podpisany oświadczam, że składam niniejszą ofertę i oferuję wykonanie całości 

zamówienia: 

 

 

netto: ................................................................................. zł 

podatek VAT …………% tj. ........................................................ zł 

brutto: .............................................................................. zł 

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych 

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia. 

 

4. Oświadczam, że Przedmiot zamówienia wykonam (właściwe zaznaczyć): 

 

□ do 30 listopada 2022 r  (30 września 2022 r.) 

□ do 30 października 2022 r.  (30 sierpnia 2022 r.) 

□ do 30 września 2022 r.  (30 lipca 2022 r.) 

Brak wypełnienia podania deklarowanego terminu wykonania zamówienia skutkuje 

odrzuceniem oferty.  

 

5. Oświadczam, że:  

 

1) zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ, jej modyfikacji (jeśli miały miejsce) oraz odpowiedzi na 

zapytania (jeśli miały miejsce) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie 

informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia,  

2) zapoznałem/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usług  

i roboty budowlane w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.”. (dalej: 

Regulamin). 

3) uważam/y się za związanego złożoną ofertą do dnia 19.05.2022 r. licząc od terminu składania 

ofert wraz z tym dniem,  

4) wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję 

się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

5) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym 

postępowaniu. 

6) będę posiadał  niezbędne zaplecze techniczne i osobowe do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. Oświadczam, że: 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: * 

 

 Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: Liczba stron 
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1.   

2.   

Wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać uzasadnienie): 

………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

*jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy” 

 

9. Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (tzw. odwrotne obciążenie VAT), oświadczam, że następujący rodzaj dostarczanego 

towaru lub świadczonej usługi będzie prowadzić do powstania przedmiotowego obowiązku 

(wypełnić, jeżeli dotyczy), wartość vat i wartość usługi 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, dnia.....................................                                 ....................................................... 

Podpis(y)  osoby /osób upoważnionej(ych)       

do reprezentowania  Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 (wzór) 

Oświadczenia Wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez  

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, 

niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze 

sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących 

teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”- znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 3 

/TT/2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:   

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy...........................................................................  

 

Oświadczenia wykonawcy  

Niniejszym oświadczam, że: 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2)  posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4)  nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam z opłacaniem podatków. 

 

Stwierdzam/my, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 

297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. 

zm.) 

Miejscowość, dnia..................................................... ................................................ 

 Podpis(y)  osoby /osób upoważnionej(ych) 

do reprezentowania  Wykonawcy 

 
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 3 (wzór) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o braku podstaw wykluczenia 

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„„Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, niezbędnych do ustanowienia stref 

ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia 

stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”- znak sprawy nadany 

przez Zamawiającego: 3 /TT/2022 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez2: 

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który: 

1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu  

2) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,  

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

4) nie wniósł wadium, w sytuacji, gdy było ono wymagane, w tym również na przedłużony okres związania ofertą 

lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą 

5) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy 

po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzany prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd w zakresie 

przekazywanych informacji. 

Miejscowość, dnia......................................       …………………………………………… 

 Podpis(y)  osoby /osób upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 
2  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 4 do swz – (wzór)  

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Zamówienie sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, niezbędnych do ustanowienia stref 

ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia 

stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”- znak sprawy nadany 

przez Zamawiającego: 3 /TT/2022 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.  

ul. Krakowska 85, 32 – 065 Krzeszowice 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez3:        

 

Nazwa Wykonawcy.......................................................................... 

Adres Wykonawcy........................................................................... 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

• wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  

w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 3 zatwierdzone dokumentacje o charakterze przedmiotu zamówienia tj. 

np.: wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wody, operaty wodnoprawne na pobór wód 

lub odprowadzanie wód, dokumentację robót geologicznych na wykonanie/likwidację studni, 

dokumentacje, hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych itp.  

• Zamawiający wymaga by przynajmniej jedna dokumentacja dotyczyła ustanowienia 

strefy ochronnej ujęcia wody. 

• wykonałem(wykonaliśmy) następujące główne usługi; 

L.p. 
Opis zamówienia 

 

Data 

Wykonania 
Odbiorca (nazwa, adres, 

nr telefonu do kontaktu) 
  

 
3  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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1.     

2.     

3.     

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji. 

Miejscowość, dnia....................................                  ................................................... 

Podpis(y)  osoby /osób upoważnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

                   

 

 


