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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

ul. Szlak 73

Osoba do kontaktów: Piotr Porębski

31-153 Kraków

POLSKA

Tel.: +48 126188037

E-mail: ppor@mzmiuw.krakow.pl

Faks: +48 126188037

Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzmiuw.krakow.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Środowisko

Inny: rolnictwo i ochrona przeciwpowodziowa

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 

mailto:ppor@mzmiuw.krakow.pl?subject=TED
http://www.mzmiuw.krakow.pl/


Usługi

Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi 

inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji 

naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

1. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania usługi, opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

Część I zamówienia: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik 

Lipnica Murowana - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Część II zamówienia: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik 

Okocim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Część III zamówienia: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 

Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Przedmiot zamówienia należy opracować w oparciu o między innymi:

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 j.t.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonlano – użytkowego (Dz.U. z 

2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) - o.k.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/EC Rady Europy z dnia 23.10.2000 r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 15, poz. 11220 

j.t z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. 



zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 j.t. z 

późn.zm.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, 

poz.1947 j.t. z późn.zm.),

- Uchwała 251/IX/2005 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły z dnia 31 

marca 2005 r.,

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2007 nr 86 poz. 579),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu 

instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2006 Nr 150 poz. 1087),

- oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i obowiązującymi w dacie przekazania 

opracowania przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami pozwalającymi na uzyskanie 

pełnych uzgodnień projektu i pozwolenia na realizację inwestycji. W przypadku zmian w 

przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, 

Wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 

wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi na dokumentację projektową i 

pozostałe usługi projektowe na okres 5 lat od daty odbioru prac projektowych.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonaną dokumentacje projektową na okres 5 lat 

od daty odbioru dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów które będą współpracowały w systemie 

kaskadowym co zobowiązuje wszystkich uczestników procesu projektowego do wzajemnego 

uzgodnienia rozwiązań projektowych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71322000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy 

1)Krótki opis 

Wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

„Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik Lipnica Murowana - 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71322000

3)Wielkość lub zakres 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:

„Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik Lipnica Murowana - 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

1.2. Zamówienie obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego doliny rzeki Uszwicy poprzez zaprojektowanie zbiornika retencyjnego 

suchego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zapora czołowa i boczna, regulacja rzeki, drogi 

technologiczne, itp.) oraz z uwzględnieniem budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury 

drogowej (drogi, mosty, przepusty), sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zbiornik Lipnica Murowana:

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy zlokalizowany w km 60+720 rzeki Uszwicy w 

miejscowości Lipnica Murowana gm. Lipnica Murowana powiat bocheński.

Powierzchnia zlewni: 19,20 km²

Powierzchnia zalewu przy NPP: 25,0 ha

Pojemność zbiornika przy NPP: ok. 1,05 mln m³

Pojemność zbiornika przy MaxPP: ok. 1,55 mln m³

Rzędna korony zapory: 292,50 m n.p.m

Rzędna NPP: 290,00 m n.p.m.

Rzędna MaxPP: 292,0 m n.p.m.

Długość zapory: ok. 350,0 m

Klasa zapory: III



Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy opracowania związane z przedmiotem 

zamówienia tj. koncepcję pn: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w 

dolinie rzeki Uszwicy” oraz „Program zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego 

w dolinie rzeki Uszwicy – projekt”.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na 

swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

Wykonanie koncepcji ochrony przed powodzią Zabytkowego Kościoła św. Leonarda poniżej 

projektowanego suchego zbiornika w Lipnicy Murowanej.

Warianty Ochrony wraz zbiornikiem retencyjnym w Lipnicy Murowanej.

W wariancie powinien być przedstawiony poziom ochrony w odniesieniu do wybranych 

wezbrań historycznych i hipotetycznych.

Powinien zawierać wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej obejmujące przejście wód 

katastrofalnych od Q 0,1 %, Q 0,5 %, Q 1 %, Q 2 %, Q 5 %, Q 10 % z uwzględnieniem 

zbiornika i określenie wariantowe możliwości zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Kościoła św. Leonarda.

Należy przedstawić najbardziej korzystne rozwiązania ze względu na kryteria ekonomiczne, 

społeczne i środowiskowe w tym z niezbędnymi zakończeniem opracowań środowiskowych.

Przeprowadzić konsultacje z zamawiającym w sprawie wyboru wariantu końcowego 

następnie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

1.3. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.3.1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu 

zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty 

budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie;

1.3.2. dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

techniczno–budowlanymi, BHP i normami;

1.3.3. dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć;

1.3.4. dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona;

1.3.5. wskazane w dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia) winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku;

1.3.6. Należy wykonać niezbędne prace geodezyjno-pomiarowe w celu uzyskania mapy do 

celów projektowych. Dokumentację projektową wykonać na aktualnych podkładach 

zasadniczych (z numerami działek), które posiadają pieczęcie ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych.

1.4. Wymagania odnośnie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.4.1. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do okresowego przedstawiania 



i uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz na żądanie Zamawiającego 

brania udziału w spotkaniach - Radach Technicznych.

1.4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia prezentacji 

rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

1.4.3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys 

inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nie 

więcej niż 4 razy).

1.4.4. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót 

na podstawie prac projektowych objętych niniejszą umową.

1.4.5. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany będzie do 

reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji publicznej, 

instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem 

obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po podpisaniu umowy 

na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.

1.4.6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, 

pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne 

do realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

1.4.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest czynne włączanie się w proces uzyskiwania wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji, jak również przygotowanie wszelkich wniosków, materiałów, 

uzupełnień oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji na każde wezwanie 

organów uzgadniających, opiniujących i wydających decyzję.

1.4.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia, korekty i wyjaśnień dotyczących 

opracowywanej dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego.

1.4.9. Wykonawca winien przeprowadzić konsultację społeczne dotyczące opracowanych 

rozwiązań projektowych wraz z ich udokumentowaniem.

1.5. Szczegółowy zakres zamówienia.

1.5.1. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.5.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202 poz. 2072 z 2004 r.) w tym:

– Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 6 egz.

– Projekt wykonawczy – 4 egz.

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

– Przedmiar robót – 2 egz.



– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.

– Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do 

realizacji robót oraz kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu.

1.5.1.2. Opracowanie materiałów i dokumentów do Zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę a objętych przedmiotowym projektem – 2 egz. (jeżeli 

będą wymagane).

1.5.1.3 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

– 2 egz.

1.5.1.4. Opracowanie i przedstawienie analizy wariantów proponowanych rozwiązań 

inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem zastosowania (wariant proponowany, wariant 

alternatywny, wariant najkorzystniejszy dla środowiska). Wybór wariantu do dalszych prac 

projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

1.5.1.5. Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w tym raport oddziaływania na środowisko lub kartę 

informacyjną przedsięwzięcia. – 3 egz.

1.5.1.6. Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późn. Zm.) – 3 egz.

1.5.1.7. Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z 

dokładnym i czytelnym zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). 

Opracowanie ma ponadto zawierać: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości 

na której znajduje się przewidziane do wycinki drzewo lub krzew, nazwę gatunkową drzew i 

krzewów, obwód pnia na wysokości 1,3 m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte 

krzewy. – 3 egz.

1.5.1.8. Opracowanie projektu zagospodarowania rezerw ziemnych niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu wraz z uzgodnieniem 

ich lokalizacji oraz badaniami geotechnicznymi i opinią o przydatności gruntu. Lokalizację 

rezerw należy przedstawić na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. – 3 egz.

1.5.1.9. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej aktualne wypisy z 

geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do 

zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem 

dojazdu) – 2 egz., łącznie ze sporządzeniem projektu podziału działek niezbędnych do 



przejęcia pod planowaną inwestycję.

1.5.1.10. Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami 

majątkowymi w przypadku zajęcia stałego lub czasowego w celu realizacji zaprojektowanych 

robót – 4 egz.

1.5.1.11. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego – 4 egz.

1.5.1.12. Przygotowanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej zawierającej 

wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia, również materiały pomocnicze 

wykorzystane podczas opracowania dokumentacji, zapisane na nośniku elektronicznym 

CD/DVD/Pamięć flash (pendrive) w sposób uporządkowany i opisany, umożliwiający odczyt 

ogólnodostępnym oprogramowaniem np.: w formacie pdf – 1 egz.

1.5.2. Zakres uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

1.5.2.1. Uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami 

prawa opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnienia z ZUD, 

uzgodnień z właścicielami urządzeń, RZGW i RDOŚ.

1.5.2.2. Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek na trwałe i czasowe zajęcie terenu w 

celu realizacji zaprojektowanych robót, zgody na wycinkę drzew i krzewów objętych 

projektem oraz zgody uwzględniające dojazd na teren budowy. W przypadku dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych uzgodnienie z administratorem drogi oraz 

opracowanie wszelkich dokumentów spełniających warunki uzgodnienia.

1.5.2.3. Uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających usunięcie drzew i krzewów z terenu 

objętego projektem zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

Nr 92 poz. 880 z późn. Zm.).

1.5.2.4. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(jeżeli jest wymagana).

1.5.2.5. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana).

1.5.2.6. Wykonawca przygotuje niezbędne materiały i uzyska w imieniu Inwestora decyzję z 

art. 118 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 6056 z 2004 r. z 

późn. zm.) ustalającej warunki prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagana).

1.5.2.7. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie wodnoprawne.

1.5.2.8. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie na realizację inwestycji.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do 

29.11.2013 r.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 



przedsięwzięcia do 1.12.2014 r.

Zakończenie usługi – do 30.11.2015 r.

Część nr: 2 Nazwa: Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy 

1)Krótki opis 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki 

Uszwicy – Etap 1 Zbiornik Okocim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71322000

3)Wielkość lub zakres 

1.6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki 

Uszwicy – Etap 1 Zbiornik Okocim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

1.7. Zamówienie obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego doliny rzeki Uszwicy poprzez zaprojektowanie zbiornika retencyjnego 

suchego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zapora czołowa i boczna, regulacja rzeki, drogi 

technologiczne, itp.) oraz z uwzględnieniem budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury 

drogowej (drogi, mosty, przepusty), sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zbiornik Okocim:

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy zlokalizowany w km 40+260 rzeki Uszwicy w 

miejscowości Brzesko gm. Brzesko pow. brzeski.

Powierzchnia zlewni: 166,60 km²

Powierzchnia zalewu przy NPP: 136,00 ha

Pojemność zbiornika przy NPP: ok. 4,0 mln m³

Pojemność zbiornika przy MaxPP: ok. 5,5 mln m³

Rzędna korony zapory: 236,00 m n.p.m.

Rzędna NPP: 233,50 m n.p.m.

Rzędna MaxPP: 234,0 m n.p.m.

Długość zapory: ok. 230,0 m

Klasa zapory: III

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy opracowania związane z przedmiotem 

zamówienia tj. koncepcję pn: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w 

dolinie rzeki Uszwicy” oraz „Program zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego 

w dolinie rzeki Uszwicy – projekt”.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na 



swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

1.8. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.8.1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu 

zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty 

budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie;

1.8.2. dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

techniczno – budowlanymi, BHP i normami;

1.8.3. dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć;

1.8.4. dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona;

1.8.5. wskazane w dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia) winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku;

1.8.6. Należy wykonać niezbędne prace geodezyjno-pomiarowe w celu uzyskania mapy do 

celów projektowych. Dokumentację projektową wykonać na aktualnych podkładach 

zasadniczych (z numerami działek), które posiadają pieczęcie ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych.

1.9. Wymagania odnośnie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.9.1. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do okresowego przedstawiania 

i uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz na żądanie Zamawiającego 

brania udziału w spotkaniach - Radach Technicznych.

1.9.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia prezentacji 

rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

1.4.3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys 

inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nie 

więcej niż 4 razy).

1.9.4. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót 

na podstawie prac projektowych objętych niniejszą umową.

1.9.5. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany będzie do 

reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji publicznej, 

instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem 

obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po podpisaniu umowy 

na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.

1.9.6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, 

pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne 

do realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

1.9.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest czynne włączanie się w proces uzyskiwania wszelkich 



uzgodnień, opinii i decyzji, jak również przygotowanie wszelkich wniosków, materiałów, 

uzupełnień oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji na każde wezwanie 

organów uzgadniających, opiniujących i wydających decyzję.

1.9.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia, korekty i wyjaśnień dotyczących 

opracowywanej dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego.

1.9.9. Wykonawca winien przeprowadzić konsultację społeczne dotyczące opracowanych 

rozwiązań projektowych wraz z ich udokumentowaniem.

1.10. Szczegółowy zakres zamówienia.

1.10.1. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.10.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202 poz. 2072 z 2004 r.) w tym:

– Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 6 egz.

– Projekt wykonawczy – 4 egz.

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

– Przedmiar robót – 2 egz.

– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.

– Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do 

realizacji robót oraz kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu.

1.10.1.2. Opracowanie materiałów i dokumentów do Zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę a objętych przedmiotowym projektem – 2 egz. (jeżeli 

będą wymagane).

1.10.1.3 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

– 2 egz.

1.10.1.4. Opracowanie i przedstawienie analizy wariantów proponowanych rozwiązań 

inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem zastosowania (wariant proponowany, wariant 

alternatywny, wariant najkorzystniejszy dla środowiska). Wybór wariantu do dalszych prac 

projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

1.10.1.5. Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 



środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w tym raport oddziaływania na środowisko lub kartę 

informacyjną przedsięwzięcia. – 3 egz.

1.10.1.6. Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późn. Zm.) – 3 egz.

1.10.1.7. Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z 

dokładnym i czytelnym zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). 

Opracowanie ma ponadto zawierać: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości 

na której znajduje się przewidziane do wycinki drzewo lub krzew, nazwę gatunkową drzew i 

krzewów, obwód pnia na wysokości 1,3 m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte 

krzewy. – 3 egz.

1.10.1.8. Opracowanie projektu zagospodarowania rezerw ziemnych niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu wraz z uzgodnieniem 

ich lokalizacji oraz badaniami geotechnicznymi i opinią o przydatności gruntu. Lokalizację 

rezerw należy przedstawić na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. – 3 egz.

Łącznie ze sporządzeniem projektu działek niezbędnych do przejęcia pod planowaną 

inwestycję.

1.10.1.9. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej aktualne wypisy z 

geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do 

zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem 

dojazdu) – 2 egz. łącznie ze sporządzeniem projektu podziału działek niezbędnych do 

przejęcia pod planowaną inwestycję.

1.10.1.10. Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami 

majątkowymi w przypadku zajęcia stałego lub czasowego w celu realizacji zaprojektowanych 

robót – 4 egz.

1.10.1.11. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego – 4 egz.

1.10.1.12. Przygotowanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej zawierającej 

wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia, również materiały pomocnicze 

wykorzystane podczas opracowania dokumentacji, zapisane na nośniku elektronicznym 

CD/DVD/Pamięć flash (pendrive) w sposób uporządkowany i opisany, umożliwiający odczyt 

ogólnodostępnym oprogramowaniem np.: w formacie pdf – 1 egz.

1.10.2. Zakres uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

1.10.2.1. Uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami 

prawa opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnienia z ZUD, 

uzgodnień z właścicielami urządzeń, RZGW i RDOŚ.

1.10.2.2. Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek na trwałe i czasowe zajęcie terenu 

w celu realizacji zaprojektowanych robót, zgody na wycinkę drzew i krzewów objętych 



projektem oraz zgody uwzględniające dojazd na teren budowy. W przypadku dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych uzgodnienie z administratorem drogi oraz 

opracowanie wszelkich dokumentów spełniających warunki uzgodnienia.

1.10.2.3. Uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających usunięcie drzew i krzewów z 

terenu objętego projektem zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

1.10.2.4. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(jeżeli jest wymagana).

1.10.2.5. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana).

1.10.2.6. Wykonawca przygotuje niezbędne materiały i uzyska w imieniu Inwestora decyzję z 

art. 118 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 6056 z 2004 r. z 

późn. zm.) ustalającej warunki prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagana).

1.10.2.7. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie wodnoprawne.

1.10.2.8. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenia na realizację inwestycji.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do 

29.11.2013 r.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia do 1.12.2014 r.

Zakończenie usługi – do 30.11.2015 r.

Część nr: 3 Nazwa: Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy 

1)Krótki opis 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki 

Uszwicy – Etap 1 Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
71322000

3)Wielkość lub zakres 

1.11. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zabezpieczenie powodziowe w 

dolinie rzeki Uszwicy – Etap 1 Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej”.

1.12. Zamówienie obejmuje:



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego doliny rzeki Uszwicy poprzez zaprojektowanie zbiornika retencyjnego 

suchego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zapora czołowa i boczna, regulacja rzeki, drogi 

technologiczne, itp.) oraz z uwzględnieniem budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury 

drogowej (drogi, mosty, przepusty), sieci elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, 

wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zbiornik Gosprzydowa:

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy zlokalizowany w km 52+180 rzeki Uszwicy w 

miejscowości Gosprzydowa gm. Gnojnik pow. brzeski.

Powierzchnia zlewni: 63,00 km²

Powierzchnia zalewu przy NPP - MaxPP: 45,00 – 60,00 ha

Pojemność zbiornika przy NPP: ok. 1,0 mln m³

Pojemność zbiornika przy MaxPP: ok. 1,8 mln m³

Rzędna korony zapory: 255,00 m n.p.m.

Rzędna NPP: 253,00 m n.p.m.

Rzędna MaxPP: 255,0 m n.p.m.

Długość zapory: ok. 390,0 m

Klasa zapory: III

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy opracowania związane z przedmiotem 

zamówienia tj. koncepcję pn: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w 

dolinie rzeki Uszwicy” oraz „Program zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego 

w dolinie rzeki Uszwicy – projekt”.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na 

swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.

1.13. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1.13.1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu 

zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty 

budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie;

1.13.2. dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

techniczno – budowlanymi, BHP i normami;

1.13.3. dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć;

1.13.4. dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona;

1.13.5. wskazane w dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia) winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku;

1.13.6. Należy wykonać niezbędne prace geodezyjno-pomiarowe w celu uzyskania mapy do 



celów projektowych. Dokumentację projektową wykonać na aktualnych podkładach 

zasadniczych (z numerami działek), które posiadają pieczęcie ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych.

1.14. Wymagania odnośnie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.14.1. Wykonawca przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do okresowego 

przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań projektowych oraz na żądanie 

Zamawiającego brania udziału w spotkaniach - Radach Technicznych.

1.14.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia prezentacji 

rozwiązań projektowych w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

1.14.3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys 

inwestorski przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nie 

więcej niż 4 razy).

1.14.4. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski podczas realizacji robót 

na podstawie prac projektowych objętych niniejszą umową.

1.14.5. Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany będzie do 

reprezentowania Zamawiającego wobec wszystkich organów administracji publicznej, 

instytucji państwowych oraz osób fizycznych i prawnych w związku z wykonywaniem 

obowiązków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po podpisaniu umowy 

na przedmiotowe zamówienie, Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.

1.14.6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, 

pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne 

do realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

1.14.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest czynne włączanie się w proces uzyskiwania wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji, jak również przygotowanie wszelkich wniosków, materiałów, 

uzupełnień oraz nanoszenie zmian w opracowanej dokumentacji na każde wezwanie 

organów uzgadniających, opiniujących i wydających decyzję.

1.14.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia, korekty i wyjaśnień dotyczących 

opracowywanej dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego.

1.14.9. Wykonawca winien przeprowadzić konsultację społeczne dotyczące opracowanych 

rozwiązań projektowych wraz z ich udokumentowaniem.

1.15. Szczegółowy zakres zamówienia.

1.15.1. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.15.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 



202 poz. 2072 z 2004 r.) w tym:

– Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych - 6 egz.

– Projekt wykonawczy – 4 egz.

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

– Przedmiar robót – 2 egz.

– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.

– Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wszystkie branże i elementy niezbędne do 

realizacji robót oraz kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu.

1.15.1.2. Opracowanie materiałów i dokumentów do Zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę a objętych przedmiotowym projektem – 2 egz. (jeżeli 

będą wymagane)

1.15.1.3 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

– 2 egz.

1.15.1.4. Opracowanie i przedstawienie analizy wariantów proponowanych rozwiązań 

inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem zastosowania (wariant proponowany, wariant 

alternatywny, wariant najkorzystniejszy dla środowiska). Wybór wariantu do dalszych prac 

projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

1.15.1.5. Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w tym raport oddziaływania na środowisko lub kartę 

informacyjną przedsięwzięcia. – 3 egz.

1.15.1.6. Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późn. Zm.) – 3 egz.

1.15.1.7. Opracowanie operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z 

dokładnym i czytelnym zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie (kolorem i numerem). 

Opracowanie ma ponadto zawierać: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości 

na której znajduje się przewidziane do wycinki drzewo lub krzew, nazwę gatunkową drzew i 

krzewów, obwód pnia na wysokości 1,3 m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte 

krzewy. – 3 egz.

1.15.1.8. Opracowanie projektu zagospodarowania rezerw ziemnych niezbędnych do 

realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu wraz z uzgodnieniem 

ich lokalizacji oraz badaniami geotechnicznymi i opinią o przydatności gruntu. Lokalizację 



rezerw należy przedstawić na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. – 3 egz.

Łącznie ze sporządzeniem projektu działek niezbędnych do przejęcia pod planowaną 

inwestycję.

1.15.1.9. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej aktualne wypisy z 

geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do 

zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót (z uwzględnieniem 

dojazdu) – 2 egz. łącznie ze sporządzeniem projektu podziału działek niezbędnych do 

przejęcia pod planowaną inwestycję.

1.15.1.10. Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami 

majątkowymi w przypadku zajęcia stałego lub czasowego w celu realizacji zaprojektowanych 

robót – 4 egz.

1.15.1.11. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego – 4 egz.

1.15.1.12. Przygotowanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej zawierającej 

wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia, również materiały pomocnicze 

wykorzystane podczas opracowania dokumentacji, zapisane na nośniku elektronicznym 

CD/DVD/Pamięć flash (pendrive) w sposób uporządkowany i opisany, umożliwiający odczyt 

ogólnodostępnym oprogramowaniem np.: w formacie pdf – 1 egz.

1.15.2. Zakres uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

1.15.2.1. Uzyskanie w toku opracowania dokumentacji wszelkich wymaganych przepisami 

prawa opinii, uzgodnień i zatwierdzeń m.in. uzgodnień branżowych, uzgodnienia z ZUD, 

uzgodnień z właścicielami urządzeń, RZGW i RDOŚ.

1.5.2.2. Uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek na trwałe i czasowe zajęcie terenu w 

celu realizacji zaprojektowanych robót, zgody na wycinkę drzew i krzewów objętych 

projektem oraz zgody uwzględniające dojazd na teren budowy. W przypadku dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych uzgodnienie z administratorem drogi oraz 

opracowanie wszelkich dokumentów spełniających warunki uzgodnienia.

1.15.2.3. Uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających usunięcie drzew i krzewów z 

terenu objętego projektem zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

1.15.2.4. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(jeżeli jest wymagana).

1.15.2.5. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana).

1.15.2.6. Wykonawca przygotuje niezbędne materiały i uzyska w imieniu Inwestora decyzję z 

art. 118 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 6056 z 2004 r. z 

późn. zm.) ustalającej warunki prowadzenia robót (jeżeli będzie wymagana).



1.15.2.7. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie wodnoprawne.

1.15.2.8. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenia na realizację inwestycji.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

Uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do 

29.11.2013 r.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia do 1.12.2014 r.

Zakończenie usługi – do 30.11.2015 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

zależnej od tego na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę tj.:

Część I zamówienia – kwota 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100)

Część II zamówienia – kwota 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Część III zamówienia – kwota 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

2. Wadium winno być wniesione w:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 

Nr 42, poz. 275 z 2007 r.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego 

Kredyt Bank PBI S.A. II O/KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000.

4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego w Krakowie ul. Szlak 73 sekretariat (V piętro) p. 55, a kopię poświadczoną 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

5. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Wadium w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

a. być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie;

b. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się 



on do bezwarunkowej wypłat kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 Ustawy.

Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie może być wnoszone:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 

Nr 42 poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

rachunek bankowy zamawiającego - Kredyt Bank PBI S.A. II o/ Kraków nr konta 70 1500 

1487 1214 8003 1851 0000.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane usługi.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

innych form, o których mowa w ust. 1 niniejszego Działu pod warunkiem zachowania 

ciągłości okresu wniesienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on 

do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż to zabezpieczenie jest mu należne,

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują przedmiot zamówienia - obejmować 

zobowiązania gwaranta (poręczyciela) z tytułu działań lub zaniechań każdego z tych 

wykonawców,

- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia nie może być krótszy 

niż okres realizacji umowy i rękojmi.

4. Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii związanych z zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy zostały zamieszczone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do 

siwz.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących: 



1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w PLN.

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłowym i pełnym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

4. Obowiązujący rodzaj wynagrodzenia.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i 

podatki.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 

takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o 

którym mowa powyżej (w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W 

postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (wraz z załączeniem dowodów czy została wykonana 

należycie lub potwierdzoną dokumentem, że została wykonana należycie) o wartości nie 

mniejszej niż 1 000 000,00 (słownie jeden milion 00/100) w zakresie opracowania projektu 

technicznego dotyczącego zbiornika, polderu lub innych budowli piętrzących.

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia:



Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

- osobą lub osobami na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji obiekty budowlane melioracji lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych 

przepisów,

-osobą lub osobami na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

- osobą lub osobami na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniejszych przepisów,

- osobą lub osobami na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w 

specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniejszych przepisów,

- osobą lub osobami na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w 

specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniejszych przepisów.

Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18.3.2008 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 17.4.2008 r. nr 63, poz. 394).

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 



przy wykonaniu zamówienia.

4. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się 

aby wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 

wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-how).

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków 

określonych w pkt 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo 

wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia” 

na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w specyfikacji.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 

22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć (w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z 

zachowaniem sposobu reprezentacji, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 

poniżej, które należy przedłożyć w oryginale:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz – 

„Oświadczenie wykonawcy” (w formie oryginału).

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 

wykonawcy wspólnie;

2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik 

nr 4 do siwz – „Wykaz zrealizowanych usług”.

Dowodami są:

poświadczenie wydane przez odbiorcę dokument potwierdzający np. referencje, 

rekomendacje, listy polecające podpisane przez odbiorcę, protokoły odbioru.

Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane §9 pkt 2 w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Wykonawca w miejsce poświadczeń, 

może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw i usług na 

dotychczasowych zasadach zgodnie z §1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 

należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz - „wykaz osób”.

4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 

zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

5) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące 

dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z drukiem stanowiącym 

załącznik nr 3 do siwz;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 



wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 

pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert;

7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 10 i 11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;

8) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 10 i 11 Ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 

do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 

takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) W lit. B pkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

B) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;



C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w lit. B pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą w zakresie określonym w art 24 ust 4–8, 10 i 11 Ustawy, przy czym dokumenty, o 

których mowa powyżej w pkt 9, ppkt 1) lit. A i C) oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument, o którym mowa 

powyżej w pkt 9 ppkt 1) lit. B) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;

10) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w 

pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie takie nie powinno 

być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert (odpowiednio do wskazanych dla pkt 9 ppkt 1 i ppkt 2 terminów wystawienia 

dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić).

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia zawierają 

dane/informacje w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 

przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs 

walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli 

kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 

odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury



IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
ZIR-271-25/13

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego 

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 

19.6.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 19.6.2013 - 10:15

Miejscowość: 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przy ul. Szlak 73 31-153 Kraków sala 24

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe 



Wykaz pozostałych dokumentów składających się na ofertę:

1. Wypełniony druk oferta stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

2. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7;

3. Dowód wniesienia wadium;

4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;

5. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku podpisania oferty przez 

inną osobę/y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru;

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia;

7. W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów wymaga się 

aby wykonawca przedstawił w jakim charakterze podmiot ten będzie występował w 

wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawca, doradca, konsultant, postać know-how).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują 

przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI - „Środki ochrony prawnej”.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED


może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 

Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od 

odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a 

dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

ustawy, tj. faksem lub emailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy, tj. faksem lub emailem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

9. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

– jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się:

10.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 



przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a 

w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

11.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

11.3 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert lub termin składania wniosków.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 



dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 

wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 

zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać 

ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o 

sądzie polubownym, jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.

24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia 

skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.



25. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte 

jest w dziale VI, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800
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