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I. Informacje wstępne 

1. Zamawiający 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej reprezentowane przez Prezesa, Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bieruniu , ul. Jagiełły 13,                 43 – 155 

Bieruń, zwana dalej „Zamawiającym”.  

Telefon: (32) 216 27 64; adres e-mail: bpik@bpik.com.pl; strona internetowa www.bpik.com.pl. 

Godziny urzędowania pn. – piątku 7.00 – 15.00. 

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. Oddz. Tychy, Nr Bank PKP BP SA 

IBAN : PL 24 1020 2528 0000 0702 0015 4096 

NIP 646-23-86-847;              REGON 276238012 

2. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie przetargu ograniczonego z 

zachowaniem zasad określonych  w Regulaminie udzielania zamówień przez BPIK Sp. z o.o., 

dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Informacje uzupełniające 
1. Wszystkie  informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Za-

mówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie do opracowania oferty. 

2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w każdej fazie postępo-

wania przez Zamawiającego, który o tym fakcie powiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany SIWZ przed upływem terminu składania 

ofert. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wy-

konawcom których zaproszono do złożenia ofert. 

5. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą  w PLN.   

6. Wszelkie wnioski , zapytania pomiędzy stronami prowadzone są w formie pisemnej i prze-

kazywane są wyłącznie pocztą elektroniczną: 

Adres Zamawiającego – bpik@bpik.com.pl 

4.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a). Opracowanie Koncepcji kompleksowego rozwiązania problemu odbioru ścieków 

sanitarnych z dzielnicy Jajosty i Kolonii Bieruńskiej dla terenów południowy – wschód od 

linii kolejowej Wola – Bieruń do ulicy Turystycznej wraz z rejonem ulic Bojszowskiej,  

Szybowej, Okrężnej oraz dla rejonu ulic Turystyczna , Dębowa, Potokowa, Peryferyjna, 

Dojazdowa, Wspólna i Wodna.   

b). Koncepcja skanalizowania Kolonii i Jajost wykonana zostanie jako dokumentacja  

przedprojektowa, będąca podstawą do dalszego opracowania dokumentacji projektowo – 

budowlanej, której opracowanie nie obejmuje niniejsze postępowanie. 

c). Zamawiający oczekuje dwuwariantowego przedstawienie Koncepcji:  

- skanalizowanie całego obszaru wskazanego wyżej (Wariant I), 

mailto:bpik@bpik.com.pl
http://www.bpik.com.pl/
https://www.ipkobiznes.pl/
mailto:bpik@bpik.com.pl
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- wyłączenie części obszarów ze skanalizowania wraz z uzasadnieniem (ekonomicznym, 

technicznym itp.) wyłączenia obszarów, na skanalizowanie których nie będzie w przyszłości 

opracowywana dokumentacja projektowa (Wariant II).  

d) Opracowywana koncepcja zakładać będzie etapowanie robót związanych z przyszłą 

budową sieci kanalizacji sanitarnej. Etapowanie, proponowane przez Wykonawcę, uzgadniane 

będzie w trakcie opracowywania koncepcji na bieżąco z Zamawiającym. 

e) Koncepcja, na obszarach zaproponowanych przez Wykonawcę do wyłączenia ze 

skanalizowania (Wariant II), wskaże alternatywne sposoby odprowadzania ścieków, tj. 

oczyszczalnie przydomowe/zbiorniki bezodpływowe, z naciskiem na pierwszy ze sposobów, 

po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Wykonawcę możliwości zastosowania oczyszczalni 

przydomowych na tych obszarach. 

f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie władzom oraz Radzie Miejskiej Gminy 

Bieruń zaproponowanych rozwiązań (oba warianty) wraz z uzasadnieniem ostatecznego, 

preferowanego przez Zamawiającego wariantu. 

g). UWAGA:  Teren podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

2. Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji: 

 KONCEPCJA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z DZIELNICY 

KALONIA BIERUŃSKA I JAJOSTY. 

• Aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych w skali 1: 1000, obejmującą 

swym zasięgiem teren niezbędny do realizacji zadania  inwestycyjnego. Mapa powinna 

posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego   z naniesionymi grani-

cami i numerami działek oraz reperami państwowymi w obrębie inwestycji oraz speł-

niać wymagania określone w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i karto-

graficzne (tekst jedn. Dz U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami). 

• Wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów. 

• Wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków sanitarnych z  projektowanych terenów 

wraz ze wskazaniem obszarów gdzie nie ma uzasadnienia eko- nomicznego budowy 

kanalizacji sanitarnej, bądź uwarunkowania techniczne mocno uniemożliwiają budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

• Wykonanie badań hydrogeologicznych po trasie przewidywanej kanalizacji i w tere-

nach planowanych (na bazie jednego z wariantów koncepcji) do wyłączenia z budowy 

kanalizacji sanitarnej co 400 m oraz w miejscach przewidzianych pod budowę prze-

pompowni , zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych i w miejscach 

przeszkód.  

 

3. Przepisy 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 

156,poz. 1118 z późniejszymi zmianami.) oraz zgodnie z aktami wykonawczymi do tej 

Ustawy, a w szczególności : 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z 2004 r. nr 202 ,poz. 2072, Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz. 664 z późni. zm.) 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004 r., 

poz. 881 ) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

- Rozporządzenie MSW i A z 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1998 r., Nr 107 poz. 

679 z późn.zm.) 

-Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : 

Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1665 z późniejszymi zmianami )oraz aktami do tej ustawy 

a w szczególności : 

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego , obliczanie planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i 

ich usytuowania (Dz.U. z 2000 r., nr 63,poz. 735) 

-Ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 z późn. 

zm.) 

- Ustawą Prawo wodne (Dz.U. Z 2005 r., Nr 239 poz. 209 tekst jednolity ) 

- Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.880 z późn. zm.); 

- Ustawą Prawo ochrony środowiska(Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257,poz. 

2573 z późn. zm.) 

-Ustawą z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, 

poz.1947 z późn.zm.) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 220.poz.2184) 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie projektu prac geologicznych 

(Dz.U. z 2001 Nr 153 poz. 17770 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 201 poz. 1673) 

- Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 tekst 

jednolity ) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzajów zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r., Nr, 25 poz. 133) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz Rolnictwa 

Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. 

Nr 45 poz.453) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa ( w tym ochrony ppoż , 

bhp, ochrony środowiska), przepisami techniczno-budowlanymi , normami, 

katalogami, wytycznymi , instrukcjami. 

 

4.  Uwagi końcowe 

1) Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza że powinna 

zawierać wszystkie materiały geodezyjne, prawne,  

- w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, 

- w wersji elektronicznej (na płytce CD w PDF) w 2 egzemplarzach. 

w wersji umożliwiającej jej przetwarzanie. 

Dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2.09.04 r. w sprawie szczegółowej formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z 16.09.2004 r.) 

4) Zaleca się dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod zabudowę przed 

złożeniem oferty. 

5) Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień uzupełniających 

przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu 

ustawy oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

71000000-8 Usługi architektoniczne , budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 

II. Terminy 

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia udzielane będą niezwłocznie Wykonawcą ,chyba że prośba o wyjaśnienie 

wpłynie od zamawiającego później niż do końca dnia , w którym upływa połowa 

terminu składania ofert. 

2.Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania , Zamawiający 

niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekaże 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ w formie pisemnej i znajdują się 

na liście wydanych SIWZ prowadzonej przez Zamawiającego. 
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4. Oferty należy składać do dnia 20..06.2022 r. do godziny 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego: Bieruń, ul. Jagiełły 13, Kod pocztowy 43 – 155, sekretariat I piętro 

budynku administracyjnego. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Wymagany termin zrealizowania Koncepcji -  31.10.2022 r. 

7. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do 

wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 

 

III.  Informacja o warunkach jakie muszą spełnić Wykonawcy 

1.  Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.  

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to 

wynika z odrębnych przepisów: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.  

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże  że w  okresie  ostatnich 3 lat  przed upływem 

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

wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację projektowo – wykonawczą z zakresu 

kanalizacji wraz z przyłączeniami o długości co najmniej 2,5 km.  

5.   Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada   

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.   

 IV.   Wymagane oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania złoży następujące oświadczenia: 

1. Oświadczenie , że nie podlega wykluczeniu  z postępowania, 

2. Oświadczenia, że posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności,  niezbędną 

wiedzę, doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz ludzkim  zdolnym do wy-

konania zamówienia. 

3. Oświadczenie , że posiada lub dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi 

uprawnienia do projektowania sieci sanitarnych, które będą uczestniczyć w realizacji zada-

nia. 

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i jego akceptacji w całości. 

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i jej akceptacji. 

6. Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykona-

nie zamówienia. 

7. Oświadczenie o spełnieniu warunku z pkt V.4 – „Zdolności technicznej lub zawodowej”. 
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Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę/y uprawnione 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

V.  Opis sposobu składania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 – 7 SIWZ.  
2) Oświadczenia z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  

(jeżeli dotyczy). 
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, wła-
ściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawi-
ciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umoco-
wana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajo-
wego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub in-
nego właściwego rejestru. 

3. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.. 

4. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umoco-
wanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 

VI.  Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Jerzy Olek nr telefonu:  (32) 328 968 427 

Alina Łoskot nr telefonu; (32) 328 968 425. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej. 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej 

adres Zamawiającego bpik@bpik.com.pl  

4. Za datę przekazania (wpływu) pytań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem w/w adresu. Zamawiający będzie przekazy-

wał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i 

otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej o adresie www. 

bpik.com.pl w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej do 

konkretnego wykonawcy. 
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5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powia-

domień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

akceptuje warunki określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 

Zamawiającego pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i 

stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z SIWZ. 

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

8. Zamawiający informuje, że: 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treść SWZ. 

b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt b, przedłuża ter-

min składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wyko-

nawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przy-

padku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 

b, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SIWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

d) Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt c, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

VII.   Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z SIWS i musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione 

powyżej. 

2. Zamawiający do celów przygotowania oferty dopuszcza możliwość kierowania do Zamawiają-

cego dodatkowych zapytań na adres e-mail: - bpik@bpik.com.pl   

Oferta powinna być sporządzona na piśmie i złożona  

w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem Przetarg: „KONCEPCJA ODPROWADZENIA 

ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z DZIELNICY KOLONIA BIERUŃSKA I JAJOSTY.” Oferta 

i wszelkie załączone do niej dokumenty/oświadczenia mają być podpisane przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Wykonawcy. 

3. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być kolejno ponumerowane i para-

fowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Załączone do oferty dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” przez Wykonawcę. 

W przypadku podpisu oferty przez inna osobę, do oferty należy dołączyć stosowne 

Pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. Pełnomocnictwo 

należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze w wersji wydrukowanej. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawie-

rającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wyko-

nawcę. 

7. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. Koperta/opakowanie powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu jej otwarcia. 

9. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec 

przed dostępem dla innych uczestników postępowania należy załączyć  

w osobnym opakowaniu z napisem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udo-

stępniać innym uczestnikom postępowania”. 

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

11. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty niezależnie od wyników 

postępowania. 

 

VII.   Zasady oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Weryfikacji ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Zarząd 

BPIK Sp. z o.o. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów zawartych w ofercie wybranego 

Oferenta. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz 

omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. 

4. Wybór Oferenta nastąpi nie później niż 7 dni od momentu zakończenia składania ofert. Oferent 

składający ofertę związany jest  

z nią do czasu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jednak nie dłużej jak 30 dni od dnia 

złożenia oferty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) swobodnego wyboru oferty, 

b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 

c) odstąpienia od przetargu w każdym momencie jego trwania. 

 

VIII.  Terminy realizacji zamówienia 

1. Wykonanie całego zamówienia powinno nastąpić nie dalej niż  

w okresie 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
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IX.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia obejmującą wszyst-

kie koszty z uwzględnieniem ewentualnych opłat i podatków. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryte-

riami 

 

1. Cena,  warunki płatności,  80 pkt. 

2. Referencje, gwarancje,  20 pkt. 

 

3. Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 100 pkt, 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWS i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ofert. W takim 

przypadku Zamawiający zaprosi oferentów, których oferty spełniają wymagania w SIWS i zo-

staną uznane przez Zamawiającego za najkorzystniejsze.  

 

X.   Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w zamkniętej zapieczętowanej kopercie  

w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie: budynek administracyjny BPIK SP. z o.o.,  43-155 

Bieruń, ul. Jagiełły 13, tel: (32) 216 -27-64 lub przesłać pocztą na adres:  

BPIK Sp. z o.o. ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń z dopiskiem przy adresie:  

„Przetarg: „KONCEPCJA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z 

DZIELNICY KOLONIA BIERUŃSKA I JAJOSTY.” z wyprzedzeniem gwarantującym 

doręczenie oferty  

w niżej wymienionym terminie. Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2022 r. o godz. 13.00. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu 

przetargowym. 

3. Oferty winny być podpisanie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

4. Oferty nie podpisane lub podpisane niezgodnie z zasadą reprezentacji zostaną odrzucone.  

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje  

i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiado-

mienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak oferta, 

przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić wyraźny napis „ZMIANA”. 

7. Koperty oznaczone wyrazem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 
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8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-

przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian 

i poprawek  

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

9. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie: nie później niż 3 dni po terminie 

składania ofert. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wyników przetargu do dnia 27.06.2022 r. 

celem weryfikacji ofert. 

12. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

XI.   Warunki oraz tryb zawarcia umowy 

1. Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi za-

łącznik nr 1 do niniejszej SIWS. 

2. O wyniku przetargu, Zamawiający zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.  

3. Umowa zostanie zawarta w możliwie najszybszym terminie (do 7 dni) po przekazaniu zawiado-

mienia o wyborze, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomie-

nie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wy-

branemu Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyż-

szą liczbę punktów, chyba że upłynął termin związania ofertą.\ 

 

XII.    Informacje dodatkowe 

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SWIS przeznaczone są wyłącznie w celu przy-

gotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani 

udostępniane osobom nieuczestniczących  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość - w przypadku, gdy oferowane ceny przekroczą wyso-

kość środków zaplanowanych na realizację zamówienia - dokonania zmiany przedmiotu zamó-

wienia poprzez ograniczenie jego zakresu. 

 

XIII.   Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik do SWIS. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego 

warunki realizacji zamówienia. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta wg tego wzoru.  

 

XIV.   Zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie 

 terminu, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia  

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: absencja chorobowa, zmiana przepisów, 
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przedłużające się procedury związane z uzyskaniem koniecznych materiałów, uzgodnień, opinii i 

decyzji. 

 

XV.   Lista załączników 

1. Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SWIS: 

- Wzór formularza ofertowego zał. nr 1, 

- Wzór dot. wykazu wykonanych prac projektowych – zał. nr 2, 

- Wzór oświadczenia zał. nr 3, 

- Wzór umowy - zał. nr 4. 

 

  

 


